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 :المتسعة 

 الموصل الكروي المنفرد المعزول ٌمكنه تخزٌن كمٌة محددة من الشحنات الكهربابٌة ؟ \س: علل 

 نادراً ما ٌستعمل الموصل المنفرد فً تخزٌن الشحنات الكهربابٌة ؟ \س: علل 

            فً الكتاب 7التعلٌلٌن السابقٌن نفس الجواب ص \ج 

     س: هل ٌمكن صنع جهاز ٌستعمل لتخزٌن مقادٌر كبٌرة من الشحنات الكهربابٌة ؟ 

             فً الكتاب 7ص \ج  

           ؟     س: ما المقصود بالمتسعة 

       فً الكتاب 7ص \ج  

          س: ما الفابدة العملٌة من المتسعة ؟  

           كهربائٌةخزن الشحنات الكهربائٌة والطاقة ال \ج  

           ؟    س: مَم تتكون المتسعة 

  فً الكتاب 7ص \ج   

        س: أذكر بعض االشكال الهندسٌة للمتسعات ؟      

 فً الكتاب 7ص \ج   

 المتسعة ذات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن 

      لى طرفٌها  ٌساوي صفراً وعندقبل ربط المتسعة بالبطارٌة تكون فارؼة من الشحنات وهذا ٌعنً ان فرق الجهد ع

 صفٌحتً المتسعة ذات الجهد الواطا ربطها الى بطارٌة فإن الشحنات تنتقل من الجهد العالً للمصدر الى 

المتسعة المشحونة تحمل على صفٌحتٌها شحنتٌن متساوٌتٌن بالمقدار وتقعان على السطح الداخلً للصفٌحتٌن؟ \س: علل 

 ٌن الشحنات الموجبة والسالبة المتكونة على الصفٌحتٌن بسبب قوى التجاذب ب \ج  

      ٌكون صافً الشحنة الكلٌة على صفٌحتً المتسعة ٌساوي صفراً؟ \س: علل 

              فً الكتاب 8ص \ج  

       س: متى ٌكون المجال الكهربابً بٌن صفٌحتً المتسعة منتظماً ؟

 فً الكتاب 8ص \ج  
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 السعة 

( بٌن V∆( المختزنة فً اي من صفٌحتً المتسعة الى مقدار فرق الجهد )Qهً النسبة بٌن الشحنة ):  ةسعة المتسع

                   الصفٌحتٌن 

: هً مقٌاس لمقدار الشحنة الالزم وضعها على اي من صفٌحتً المتسعة لتولٌد فرق جهد كهربابً معٌن  بٌنهما ,     او

 ً انها تستوعب شحنة بمقدار اكبر والمتسعة ذات السعة االكبر ٌعن

    C=
 

  
     ,            Q= C ∆V       ,    ∆V=

 

 
ٌمكن كتابة قانون السعة بالصٌػ التالٌة           

 العازل الكهربائً 

                 س: اذكر انواع المواد العازلة كهربابٌا ؟

 قطبٌةالعوازل غٌر ال -2العوازل القطبٌة     -1 \ج  

: هو جزٌبة تمتلك عزم كهربابً ثنابً القطب دابمً فٌكون التباعد بٌن مركزي شحنتٌه الموجبة والسالبة ثابت  الداٌبول

 , مثال ذلك جزٌبات الماء النقً وهو عازل قطبً 

 س: ما تأثٌر المجال الكهربابً فً المواد العازلة القطبٌة عند وضعها بٌن صفٌحتً متسعة مشحونة ؟

 تأثٌر المجال الكهربابً فً المواد العازلة ؼٌر القطبٌة عند وضعها بٌن صفٌحتً متسعة مشحونة؟ س: ما

 فً الكتاب 11ص \ج 

        س: متى تكون جزٌبة العازل ؼٌر القطبً داٌبول مؤقت ؟

 فً الكتاب 11ص \ج  

   : ة قعند وضع مادة عازلة بٌن صفٌحتً المتسعة ٌقل المجال الكهربابً حسب العال     

                     

 المجال الكهربابً المتولد داخل العازل   المجال الكهربابً بوجود العازل  ,     حٌث ان  

                  
 

 
                                                                                                                                                                                   

  تستخدم هاتٌن العالقتٌن فقط فً حالة المتسعة المنفردة المفصولة عن المصدر                                         

      
  

 
 

                                K= 
  

 
 

          س: عرؾ ثابت العزل الكهربابً؟   

            11ص \ج  

س: اشرح نشاطاً ٌبٌن تأثٌر ادخال العازل الكهربابً بٌن صفٌحتً متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارٌة فً مقدار 

    ؟فرق الجهد الكهربابً بٌنهما ) تجربة فراداي ( وما تأثٌره فً سعة المتسعة  

              فً الكتاب 12ص \ج  

         س: ما المقصود بـ قوة العزل الكهربابً ؟     

 فً الكتاب 13ص  \ج   
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 العوامل المؤثرة فً سعة المتسعة :

         س: ما العوامل المؤثرة فً سعة المتسعة ؟    

 فً الكتاب 14ص \ج  

    = m   Cبوحدة  d والبعد   بوحدة  Aٌجب ان تكون المساحة  
 

 
  

 

                  :-  

إذا كانت المتسعة المنفردة متصلة بالبطارٌة ) المصدر ( فإن فرق جهدها ثابت وتكون شحنتها متؽٌرة  -1

 حسب تؽٌر السعة 

إذا كانت المتسعة المنفردة مفصولة عن المصدر فإن شحنتها ثابتة وٌكون فرق جهدها متؽٌر حسب  -2

 عة المتسعة تؽٌر س

 

 ربط المتسعات ) توازي , توالً (

       س: ما الؽرض من ربط المتسعات على التوازي او على التوالً ؟

 فً الكتاب 18ص \ج  

 

 ربط المتسعات على التوازي

           =      =      =مزاٌا ربط المتسعات على التوازي                 

                                                              =    +    +    

              =    +    +    

 =Cٌمكن تطبٌق قانون سعة المتسعة                                                    
 

  
  على المتسعات  

 بالصٌػ التالٌة المربوطة توازي و          

         = 
  

   
  ,     = 

  

   
  ,     = 

  

   
       ,   = 

  

   
 

       

اعاله او  لحل اي مسألة خاصة بربط المتسعات على التوازي نستخدم اما قانون سعة المتسعة كما فً الصٌػ  

 التوازي مزاٌا ربط 

 

 

 مالحظات
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 ربط المتسعات على التوالً

 مزاٌا ربط المتسعات على التوالً  

      =     +      +     

      =    =    =    

     
 

   
 = 

 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 

 =Cٌمكن تطبٌق قانون سعة المتسعة 
 

  
 المربوطة على التوالً وبالصٌػ التالٌة  على المتسعات 

        = 
  

   
  ,     = 

  

   
  ,     = 

  

   
       ,   = 

  

   
 

نة المختزنة فً اي ( لمجموعة المتسعات المربوطة على التوالً ٌساوي مقدار الشح   س: ٌكون مقدار الشحنة الكلٌة )

        من صفٌحتً كل متسعة ؟ ما تفسٌر ذلك ؟ 

 فً الكتاب 21ص \ج  

 الطاقة الكهربائٌة المختزنة فً المجال الكهربائً للمتسعة

 ٌمكن كتابة العالقة الخاصة بالطاقة المختزنة فً المجال الكهربابً للمتسعة بالصٌػ التالٌة  

      = 
 

 
 Q ∆V           ,              = 

 

 
 C               ,                  = 

 

 
  
  

 
 

عند اٌجاد الطاقة المختزنة فً المجال الكهربابً للمتسعة ٌجب ان تكون مفردات القانون بالوحدات االساسٌة حٌث       

بوحدة الفولت لٌكون الناتج     ة الكولوم وفرق الجهد بوحد Qبوحدة الفاراد والشحنة  Cٌجن ان تكون السعة  

 بوحدة الجول  

س: ارسم مخطط بٌانً ٌوضح العالقة بٌن الشحنة وفرق الجهد على طرفً المتسعة وكٌفٌة حساب الطاقة المختزنة فً 

             المجال الكهربابً للمتسعة ؟ 

 فً الكتاب 21الشكل  25ص \ج    

 بعض انواع المتسعات 

         س: اذكر بعض انواع المتسعات ؟           

 فً الكتاب 31 – 29ص \ج  

      س: بم تمتاز المتسعة ذات الورق المشمع ؟ وفً اي االجهزة تستعمل ؟

 فً الكتاب 29ص \ج  

       س: مَم تتألؾ المتسعة متؽٌرة السعة؟ وفً اي االجهزة تستعمل ؟

 فً الكتاب 29ص \ج  
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         ؾ المتسعة االلكترولٌتٌة ؟ وبَم تمتاز ؟س: مَم تتأل

 فً الكتاب 31ص \ج  

       توضع عالمة على طرفً المتسعة االلكترولٌتٌة ؟ \س: علل 

 فً الكتاب 31ص \ج  

 دائرة تٌار مستمر تتألف من مقاومة ومتسعة 

       س: هل ان التٌار فً دابرة المتسعة والمقاومة ثابت أم متؽٌر؟

 فً الكتاب 31ص  \ج  

         س: اشرح نشاطاً ٌوضح عملٌة شحن المتسعة ؟

  فً الكتاب 31ص \ج  

  رجوع مؤشر الكلفانومٌتر الى الصفر فً دابرة شحن المتسعة بعد اكتمال عملٌة الشحن ؟ \س: علل 

  فً الكتاب 31ص \ج  

      س:توهج المصباح المربوط فً دابرة شحن المتسعة لبرهة ثم ٌنطفا ؟ 

 فً الكتاب نفس الجواب السابق 31ص \ج  

      س: ارسم مخطط بٌانً ٌوضح العالقة بٌن تٌار شحن المتسعة والزمن ؟

 (28الشكل ) 31ص \ج  

لحظة اؼالق المفتاح فً دابرة شحن المتسعة ٌكون التٌار بأعظم مقدار وفرق الجهد على طرفً المتسعة  -1

 ٌساوي صفراً 

 =  ة حسب قانون اوم     وٌمكن حساب تٌار شحن المتسع
        

 
 

بعد اكتمال عملٌة شحن المتسعة ٌصبح التٌار فً الدابرة ٌساوي صفراً وفرق الجهد على طرفً المتسعة  -2

 مساوٌاً لفرق المصدر 

       س: اشرح نشاطاً ٌوضح عملٌة تفرٌػ المتسعة من شحنتها ؟

 فً الكتاب 32ص \ج  

   صبح الموجود فً دابرة تفرٌػ المتسعة على الرؼم من عدم وجود بطارٌة ؟توهج الم \س: علل 

 الن المتسعة فً هذه الحالة ستعمل عمل مصدر للطاقة بسبب وجود الطاقة المختزنة فٌها  \ج  

      س: ارسم مخطط بٌانً ٌوضح العالقة بٌن تٌار تفرٌػ المتسعة والزمن ؟

  ( 31الشكل )  32ص \ج  

 = I                     اب تٌار تفرٌػ المتسعة نطبق قانون اوملحس       
    

 
      

 فرق الجهد على طرفً المتسعة وهً مشحونة        حٌث ان  
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وضع لوح من  مربوطتان على التوازي ربطت المجموعة الى مصدر للفولتٌة فإذا ( 18µF=   ,   ) المتسعتان : 1س

( مع بقاء البطارٌة اصبحت شحنة المتسعة الثانٌة  2 مادة عازلة  بٌن صفٌحتً المتسعة االولى ثابت عزلها )  

   (180µC  )  ( 300 والشحنة الكلٌةµCجد سعة المتسعة االولى  ؟ ) 

 الحل 

                                            الن الربط توازي            
  

  
  

   

  
                  

                                                                             

             
  

   
  

   

  
                                                                                                             

 

مربوطتان على التوالً شحنت المجموعة بواسطة مصدر للفولطٌة فرق  ( µF ,   =18µF 9=  : المتسعتان ) 2س

( بٌن صفٌحتً المتسعة االولى Kثابت عزله ) ( ثم فصلت عنه بعد ذلك ادخل لوح عازل24Vقطبٌه  ) الجهد بٌن 

  ( ؟K( جد ثابت العزل )8Vاالولى ) فأصبح فرق جهد المتسعة  

 الحل

 
 

   
 

 

  
  

 

  
     

 

   
   

 

    
   

 

    
             

  

 
                                     

                                                                     الن الربط توالً 

  وتبقى الشحنة الكلٌة ثابتة بعد ادخال العازل الن المجموعة فصلت عن المصدر 
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 ٌر كل من المجالٌن الكهربائً والمغناطٌسً فً الجسٌمات المشحونة المتحركة خاللهتأث

    موجبة ٌتحرك داخل المجال ؟ س: ما تأثٌر المجال الكهربابً على جسٌم مشحون بشحنة

                   فً الكتاب 43ج/ ص 

  ورة عمودٌاً على المجال ؟س: ما تأثٌر المجال المؽناطٌسً على جسٌم مشحون بشحنة موجبة ٌتحرك بص

                      فً الكتاب 43ج/ ص 

 ل مجال مؽناطٌسً بأعظم مقدار ؟فً جسٌم مشحون ٌتحرك داخ( المؤثرة    س: متى تكون القوة المؽناطٌسٌة ) 

  ج/ عندما ٌتحرك الجسٌم المشحون بصورة عمودٌة على المجال المغناطٌسً  وحسب العالقة : 

     = q v B sin θ     

  مجال مؽناطٌسً تساوي صفراً ؟ س: متى تكون القوة المؽناطٌسٌة المؤثرة فً جسٌم مشحون ٌتحرك داخل

   q v B sin θ =  ج/ عندما ٌتحرك الجسٌم بموازاة المجال وحسب العالقة :  

 وكما ٌلً : موجبة نطبق قاعدة الكؾ الٌمنىلتحدٌد اتجاه القوة المؽناطٌسٌة المؤثرة فً الجسٌم المشحون بشحنة 

فٌشٌر االبهام الى  Bنحو اتجاه كثافة الفٌض المغناطٌسً  vندور اصابع الكف الٌمنى من متجه السرعة ) 

 (   اتجاه القوة المغناطٌسٌة  

قوة المؤثرة فً الجسم ٌكون اتجاه القوة المؽناطٌسٌة المؤثرة فً الجسم المشحون بشحنة سالبة عكس اتجاه ال       

 المشحون بشحنة موجبة 

           باتجاه الورقة  ٌتجه بعٌداً عن عٌن القارئ( ٌعنً ان المتجه عمودي على الورقة  Xالشكل )        

 باتجاه عٌن القارئ  خارج من الورقة)   ( ٌعنً ان المتجه عمودي على الورقة الشكل 

 جبة تتحرك فً حٌز ٌحتوي على مجالٌن متعامدٌن كهربابً ومؽناطٌسً ؟س: ما هً القوى المؤثرة فً شحنة مو

         ؟حصلة هاتٌن القوتٌن م وما هً  

                  فً الكتاب  45-44ج/ ص 

       ً اي المجاالت تستثمر ؟ س: ما المقصود بـ قوة لورنز ؟ وف

 فً الكتاب 45ج/ ص 
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 الحث الكهرومغناطٌسً

     المجال المؽناطٌسً ان ٌولد تٌاراً كهربابٌاً فً دابرة كهربابٌة ؟ هل بإمكانس: 

 فً الكتاب 46ج / ص 

 

 فراداي اكتشاف 

دابرة الملؾ االبتدابً هً دابرة مكونة من ملؾ ومفتاح وبطارٌة عند ؼلق المفتاح ٌتنامى التٌار فً الملؾ االبتدابً   

المؽناطٌسً المتولد من التٌار ٌتناسب طردٌاً مع التٌار سنحصل تدرٌجٌاً وحسب تجارب اورستد بما ان الفٌض  

 على فٌض مؽناطٌسً متنامً اٌضاً   

 عند وصول تٌار الملؾ االبتدابً الى قٌمته العظمى ٌكون مستمراً  ) لٌس متزاٌداً وال متناقصاً (   

رٌجٌاً وعندبذ ٌكون الفٌض المؽناطٌسً الناتجعند فتح مفتاح دابرة الملؾ االبتدابً ٌتناقص تٌار الملؾ االبتدابً تد   

   ً  عنه متناقص اٌضا

س: الحظ العالم فراداي انحراؾ مؤشر المقٌاس المربوط مع الملؾ الثانوي الى احد جانبً تدرٌجة الصفر لحظة اؼالق

   المفتاح المربوط مع الملؾ االبتدابً ثم رجوعه الى تدرٌجة الصفر . ما تفسٌر ذلك ؟  

                 ً الكتابف 47ج/ ص 

       س: ما هو العامل االساسً لتولٌد التٌار المحتث فً دابرة مقفلة ؟

                   فً الكتاب 47ج/ ص  

س: ما هو سبب فشل المحاوالت العدٌدة التً سبقت اكتشاؾ فراداي فً اكتشاؾ تولٌد تٌار كهربابً بوساطة مجال 

            اب فً الكت 47ج/ ص مؽناطٌسً ؟ 

       ؟س: اشرح نشاطا لتوضٌح ظاهرة الحث الكهرو مؽناطٌسً 

 فً الكتاب 48-47ج/ ص 
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 القوة الدافعة الكهربائٌة الحركٌة 

     س: ماذا ٌحصل عند تحرٌك ساق موصلة  عمودٌاً على مجال مؽناطٌسً منتظم ؟

              فً الكتاب 49ج/ ص 

فتزٌح الشحنات     ركة الساق داخل مجال مؽناطٌسً منتظم  تتأثر الشحنات بقوة مؽناطٌسٌة عند استمرار ح   

الموجبة على احد طرفً الساق والسالبة على الطرؾ االخر وبذلك ٌتكون فرق جهد على طرفً الساق وتكون قوة 

وعند تساوي هاتٌن    ه القوة المؽناطٌسٌة متجهة من القطب الموجب الى السالب ومعاكسة التجا   المجال الكهربابً 

 القوتٌن نحصل على حالة االتزان 

             =     

       q v B = q E             q   و بقسمة الطرفٌن على  

           v B = E  

 E = ∆V / l  وبما ان 

         v B = ∆V / l 

∆V = v B l        طرفً الساق ٌعطى بالعالقة   فرق الجهد على  

          = v B l  sinθ وٌسمى بالقوة الدافعة الكهربابٌة الحركٌة 

    

 اذا كان متجه السرعة عمودي على متجه كثافة الفٌض المؽناطٌسً  

          = v B l   

 

         س: عالم تعتمد القوة الدافعة الكهربابٌة الحركٌة ؟

    كثافة الفٌض المغناطٌسً    -3انطالق الساق     -2طول الساق     -1ج/   

                اتجاه حركة الساقة نسبة للفٌض المغناطٌسً          -4    

       س: عالم ٌعتمد مقدار القوة الدافعة الكهربابٌة الحركٌة العظمى ؟

 كثافة الفٌض المغناطٌسً     -3انطالق الساق     -2طول الساق     -1ج/  
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 التٌار المحتث 

س: ما االجراء العملً المطلوب اتخاذه لكً ٌنساب تٌار محتث فً الساق الموصلة المتحركة دخل مجال مؽناطٌسً ؟ 

 فً الكتاب 50ج/ ص      وضح ذلك بالرسم ؟  

   =            ٌمكن حساب التٌار المحتث حسب قانون وكما ٌلً :             
         

 
   =   

     

 
 

نتٌجةً النسٌاب تٌار محتث فً الساق المتحركة باتجاه عمودي على الفٌض المؽناطٌسً تظهر فٌه قوة مؽناطٌسٌة     

 عاكسة للقوة الساحبة للساق(وتكون هذه القوة م  I l B =    ( تؤثر فً الساق بقوة تعطى بالعالقة  )   ) 

 ( ومساوٌة لها فً المقدار       )   

           =     = I l B      نستخدم هذه العالقة فً اٌجاد القوة الساحبة  للساق  

 الحث الكهرومغناطٌسً ومبدأ حفظ الطاقة 

فً ٌسحب الساق الموصلة داخل مجال مؽناطٌسً منتظم ؟س:ما مصٌر الطاقة المختزنة فً الساق نتٌجة للشؽل المبذول 

                   فً الكتاب 51ج/ ص 

                    س: ماذا ٌعنً لك تساوي العالقة التالٌة :

 فً الكتاب  52ج/ ص 

 لحل مسألة القوة الدافعة الكهربابٌة الحركٌة نطبق العالقات التالٌة :      

          = v B l  sinθ       إلٌجاد القوة الدافعة الكهربابٌة الحركٌة نطبق العالقة  

            =   
         

 
  إلٌجاد التٌار المحتث نطبق قانون اوم  

       =     = I l B           إلٌجاد القوة الساحبة   نطبق العالقة  

          = P لقدرة المتبددة بشكل حرارة  نطبق العالقةإلٌجاد ا

 الفٌض المغناطٌسً

     س: اذكر ثالث طرق لتؽٌر الفٌض المؽناطٌسً الذي ٌخترق حلقة موصلة ؟ 

 فً الكتاب 54-53ج/ ص  

نا تمثل الزاوٌة ( فان الزاوٌة ه  BA cos θ =   عند حساب الفٌض المؽناطٌسً الذي ٌخترق حلقة موصلة )      

ومتجه المساحة هو العمود المقام على   Aومتجه المساحة  Bالمحصورة بٌن متجه كثافة الفٌض المؽناطٌسً  

 مساحة الحلقة  

      س: ما الذي ٌحدد مقدار الفٌض المؽناطٌسً الذي ٌخترق حلقة موصلة ؟

             فً الكتاب 53ج/ص 

     ي ٌخترق حلقة موصلة ٌساوي صفراً ؟س: متى ٌكون الفٌض المؽناطٌسً الذ

 فً الكتاب 53ج / ص 
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عند تحرٌك الحلقة داخل مجال مؽناطٌسً منتظم فان دخولها الى المجال ٌمثل تزاٌداً فً الفٌض المؽناطٌسً الذي       

 الحلقة وخروجها منه ٌمثل تناقصاً فً الفٌض الذي ٌخترقها  ٌخترق  

ٌض المؽناطٌسً المعدل الزمنً لتؽٌر الف    
   

  
وحداته    

   

 
 ( vوهً تكافا الفولت )   

 

 قانون فراداي 

             س: اذكر نص قانون فراداي ؟

                    فً الكتاب 55ج/ ص 

    س: اذكر الصٌؽة الرٌاضٌة لقانون فراداي ؟ وماذا تعنً االشارة السالبة فً القانون ؟

 فً الكتاب 56 – 55ج/ ص 

 ٌعطى قانً فراداي بالعالقة التالٌة :      

     = - 
   

  
 حلقة موصلة او لفة واحدة     

                                         = -NA 
  

  
  cos θ   ًاذا كان التؽٌر فً كثافة الفٌض المؽناطٌسً نطبق العالقة كما ٌأت                                                                              

     = -N 
   

  
  

                                          = -NB 
  

  
  cosθ   ًاما اذا كان التؽٌر فً مساحة الحلقة او اللفة فنطبق العالقة كما ٌأت  

       د قطبٌة القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة فً الملؾ ؟س: عالم تعتم

 فً الكتاب 55ج/ ص 

ٌكون هذا التؽٌر موجباً وعند تطبٌق قانون   =         -    اذا كان التؽٌر فً الفٌض المؽناطٌسً متزاٌدا    

 ون ٌكون الناتج سالباً فراداي تضرب االشارة الموجبة للتؽٌر مع االشارة السالبة فً القان 

ٌكون هذا التؽٌر سالباً  وعند تطبٌق    =         -    أما اذا كان التؽٌر فً الفٌض المؽناطٌسً متناقصاً     

 فراداي تضرب االشارة السالبة للتؽٌر مع االشارة السالبة فً القانون ٌكون الناتج موجباً  قانون  

   =A∆     -   او تؽٌر المساحة    =B∆     -   ول تؽٌر فً كثافة الفٌض وكذلك الحال عند حص  

عندما ٌذكر فً المسألة الزاوٌة بٌن كثافة الفٌض المؽناطٌسً ومستوي اللفة او الحلقة ٌجب اٌجاد الزاوٌة بٌن متجه      

 ( - θ = 90اوٌة المذكورة )  الزوكما ٌلً  Bومتجه كثافة الفٌض المؽناطٌسً    Aالمساحة  
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 قانون لنز  

   س:ماهو تأثٌر المجال المؽناطٌسً الذي ٌولده التٌار المحتث فً العامل الذي ولد هذا التٌار ؟

           فً الكتاب ) نص قانون لنز (   57ج/ ص 

     فً الكتاب 57ج/ ص                                   س: اذكر نص قانون لنز ؟

          فً الكتاب  58ج/ ص                                      س: ما الفابدة العملٌة من قانون لنز ؟

 فً الكتاب 58ج/ صس: علل / ٌعد قانون لنز تطبٌقاً لقانون حفظ الطاقة ؟                   

فلة وذلك بتحرٌك ساق مؽناطٌسٌة نسبة ٌمكن توضٌح حاالت تؽٌر الفٌض المؽناطٌسً نسبة الى حلقة موصلة ومق     

 وكما فً االشكال التالٌة : الى الحلقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N

 

 

S 

 

 

S 

 

 

N 

اقتراب القطب الشمالً من 

الحلقة ٌولد تٌار محتث باتجاه 

عكس عقارب الساعة عند 

النظر الى الحلقة من األعلى 

  وٌتولد فٌض مؽناطٌسً محتث

وٌكون الوجه القرٌب من 

المؽناطٌس قطب شمالً اي 

 انه ٌولد قوة تنافر

 

ابتعاد القطب الشمالً عن 

الحلقة ٌولد تٌار محتث 

باتجاه عقارب الساعة عند 

النظر الى الحلقة من األعلى 

وٌتولد فٌض مؽناطٌسً 

محتث  وٌكون الوجه القرٌب 

من المؽناطٌس قطب جنوبً 

 اي انه ٌولد قوة تجاذب

 

ابتعاد القطب الجنوبً عن 

الحلقة ٌولد تٌار محتث باتجاه 

عكس عقارب الساعة عند 

النظر الى الحلقة من األعلى 

وٌتولد فٌض مؽناطٌسً محتث  

وٌكون الوجه القرٌب من 

المؽناطٌس قطب شمالً اي 

 ذبانه ٌولد قوة تجا

اقتراب القطب الجنوبً من 

الحلقة ٌولد تٌار محتث باتجاه 

الساعة عند النظر  عقارب

الى الحلقة من األعلى وٌتولد 

فٌض مؽناطٌسً محتث  

وٌكون الوجه القرٌب من 

المؽناطٌس قطب جنوبً اي 

 انه ٌولد قوة تنافر

 

 

لفٌض المغناطٌسً المحتث : هو الفٌض المغناطٌسً المتولد من التٌار المحتث فً الحلقة وهذا الفٌض ٌكون معاكساً بتأثٌره ا

 للتغٌر الحاصل فً الفٌض المغناطٌسً الخارجً الذي سبب تولٌد التٌار المحتث . 

ن الفٌض المغناطٌسً المحتث والفٌض الخارجً وهذه أي انه فً حالة تنامً الفٌض المغناطٌسً الخارجً تتولد قوة تنافر بٌ

 القوة تعرقل التزاٌد الحاصل فً الفٌض المغناطٌسً الخارجً

وفً حالة تناقص الفٌض المغناطٌسً الخارجً تتولد قوة تجاذب بٌن الفٌض المغناطٌسً المحتث والفٌض الخارجً وهذه 

 رجً .القوة تعرقل التناقص الحاصل فً الفٌض المغناطٌسً الخا
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 الحث الذاتً

           فً الكتاب    60ج/ ص س: ما المقصود بظاهرة الحث الذاتً ؟

توالً مع ملؾ وبطارٌة ٌتنامى التٌار تدرٌجٌاً من الصفر الى مقداره الثابت وهذابعد ؼلق المفتاح المربوط على ال     

        I αN                                      التٌار ٌولد فٌضاً مؽناطٌسٌاً وٌتناسب معه طردٌا    

 L I = N                   هو ثابت التناسب وهو معامل الحث الذاتً للملؾ L ٌث ان ح  

N 
   

  
 = L 

  

  
وبما ان التٌار ٌتنامى تدرٌجٌاً اي انه متؽٌر مع الزمن  وبذلك سٌكون الفٌض الناتج عنه متؽٌر          

 ً  اٌضا

     = -N 
   

  
                              = -L 

  

  
   

شً التٌار من مقداره الثابت الى الصفر اصؽر من زمن تنامً التٌار من س: ارسم مخطط بٌانً ٌوضح ان زمن تال

            فً الكتاب 60ج/ ص         الصفر الى مقداره الثابت ؟  

         فً الكتاب 61ج/ ص  س: ما المقصود بمعامل الحث الذاتً لملؾ ؟

        فً الكتاب 61ج/ ص س: ما هً وحدة قٌاس معامل الحث الذاتً ؟ 

        فً الكتاب 61ج/ ص   ( ؟  Henryس: ما المقصود بوحدة ال ) 

                  فً الكتاب 61ج/ ص         س: عالَم ٌتوقؾ معامل الحث الذاتً لملؾ ؟ 

 ؟س: علل / ال تتولد قوة دافعة كهربابٌة محتثة على طرفً الملؾ عندما ٌمر فٌه تٌار ثابت المقدار  ) مستمر ( 

         وذلك لعدم حصول تغٌر فً الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف ج/  

    س: علل / تتولد قوة دافعة كهربابٌة محتثة على طرفً الملؾ عندما ٌمر فٌه تٌار متزاٌد ؟

ج / الن التٌار المتزاٌد ٌولد فٌضاً مغناطٌسٌاً متزاٌدا وبذلك تتولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة حسب قانون  

     رادايف 

     س: علل / ٌكون زمن تنامً التٌار فً الملؾ من الصفر الى مقداره الثابت كبٌر ؟

ج/ وذلك بسبب تولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة بقطبٌة معاكسة للفولطٌة الموضوعة على طرفً الملف حسب  

            لنز فهً تعرقل التزاٌد فً التٌار قانون  

ً التٌار من مقداره الثابت الى الصفر صؽٌرا نسبة الى زمن تنامٌه من الصفر الى المقدار س: علل / ٌكون زمن تالش

 فً الكتاب 62ج/ ص الثابت ؟  

 

       +      =                  الفولطٌة الكلٌة فً دابرة الملؾ تعطى بالعالقة     

      R     =     سب قانون اوم           وح                                      

R      - L     و بالتعوٌض ٌصبح                            
  

  
 =  
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    0 =    ( فً دابرة الملؾ ٌساوي صفراً       لحظة اؼالق المفتاح ٌكون التٌار االنً ) -1

L =    وعلٌه فإن         
  

  
                              0       - L

  

  
 =     

 لحظة اؼالق المفتاح     تساوي القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة      اي ان الفولطٌة الموضوعة  

ٌتنامى التٌار االنً و فً اي لحظة ٌمكن بعد اؼالق المفتاح تتناقص القوة الدافعة الكهربابٌة تدرٌجٌاً وبذلك  -2

R      - L        حساب التٌار االنً  والمعدل الزمنً لتؽٌر التٌار من العالقة
  

  
 =  

عند وصول التٌار الى مقداره الثابت ٌصبح المعدل الزمنً لتؽٌر التٌار  -3
  

  
وعلٌه ستكون القوة الدافعة    0 = 

      R     =     المحتثة تساوي صفراً وفً هذ الحالة نطبق قانون اوم     الكهربابٌة

 عندما ٌعطً فً السؤال النسبة المبوٌة للتٌار االنً نسبة للتٌار الثابت  فٌمن اٌجاد التٌار االنً من العالقة     

       = % x       

ة الدافعة الكهربابٌة المحتثة فً الملؾ نسبة للفولطٌة الموضوعة  فٌمكن اٌجادها اما اذا اعطى النسبة المبوٌة للقو

                x  %  =     من العالقة        

وبما ان التناسب عكسً بٌن التٌار االنً والقوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة  فإن النسبة المبوٌة للتٌار االنً تكون  

لنسبة المبوٌة للقوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة  فً نفس اللحظة ) كمثال اذا اكان التٌار االنً ازداد الى ل متممة  

 من الفولطٌة الموضوعة (  %30من مقداره الثابت هذا ٌعنً ان القوة الدافعة الكهربابٌة قد وصلت الى  70% 

 الطاقة المختزنة فً المحث

 =   بالعالقة        تعطى الطاقة المختزنة فً المحث
 

 
  L     

 المحث هو ملؾ مهمل المقاومة وهذا ٌعنً انه ال ٌبدد الطاقة    

    س: اشرح نشاطاً ٌوضح تولد القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة الذاتٌة على طرفً الملؾ  ؟

                فً الكتاب 63ج/ ص 

بوط على التوازي مع الملؾ بعد فتح المفتاح على الرؼم من عدم وجود بطارٌة ؟س: علل / ٌتوهج مصباح النٌون المر

 توهجهصباح ٌجهز المصباح بفولطٌة تكفً ج/ الن الملف فً هذه الحالة ٌعمل كمصدر مجهز للطاقة ٌجهز الم 

  

ً ان القٌمة النهابٌة لها نفس عندما ٌذكر فً السؤال انعكاس اتجاه التٌار او انعكاس اتجاه الفٌض المؽناطٌسً هذا ٌعن     

( وعندما انعكس  4Aكان التٌار ) 78( ص5اشارة سالبة وكما فً المثال ) فتأخذاالبتدابٌة ولكن باتجاه معاكس  القٌمة 

 ( 4A-اصبح )  اتجاهه 
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 الحث المتبادل 

     س: ماذا ٌحصل عندما ٌنساب تٌار متؽٌر لوحدة الزمن فً احد ملفٌن متجاورٌن ؟

تتولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة على طرفً الملف الثانوي المجاور على وفق قانون فراداي فً الحث ج/  

 الكهرومغناطٌسً 

 التٌار المنساب فً الملؾ االبتدابً ٌنتج منه فٌض مؽناطٌسً ٌؤثر فً الملؾ الثانوي وٌتناسب معه طردٌاً       

       αN                            M    =N                         N 
    

  
 = M 

   

  
    

          = -N 
    

  
                               = - M 

   

  
    

 ي اي ان التؽٌر فً تٌار الملؾ االبتدابً ٌولد قوة دافعة كهربابٌة محتثة على طرفً الملؾ الثانو

            س: عالم ٌعتمد معامل الحث المتبادل بٌن ملفٌن موضوعٌن فً الهواء ؟

   س: عالم ٌعتمد معامل الحث المتبادل بٌن ملفٌن فً حالة وجود قلب حدٌدي مؽلق بٌن الملفٌن

 فً الكتاب 65ج/ ص ) بٌنهما تواشج تام او اقتران تام ( ؟  

        √ = Mتام  فان فً حالة االقتران التام او التواشج ال

        س: فً اي المجاالت تستثمر ظاهرة الحث المتبادل ؟ وضح ذلك ؟ 

 فً الكتاب  66ج/ ص  

 المجاالت الكهربائٌة المحتثة 

         س: ما المقصود بالمجاالت الكهربابٌة المحتثة ؟

فً الفٌض المغناطٌسً لوحدة الزمن الذي ٌخترق ج/ وهً المجاالت الكهربائٌة الناتجة من التغٌرات الحاصلة  

              موصلة .حلقة  

        س: ما هو سبب تولد المجاالت الكهربابٌة المحتثة ؟

            فً الكتاب 68ج/ ص  

    المجاالت الكهربابٌة الؽٌر مستقرة ؟ -2المجاالت الكهربابٌة المستقرة       -1س: ما هو منشأ كل من : 

  المجاالت الكهربابٌة الؽٌر مستقرة  -2المجاالت الكهربابٌة المستقرة       -1: ما المقصود بكل من : س

 فً الكتاب  68ج/ ص 

 بعض التطبٌقات العملٌة لظاهرة الحث الكهرومغناطٌسً 

 الكتاب فً  69 – 68ج/ ص        واشرح عمل واحد منها ؟ لظاهرة الحث الكهرومؽناطٌسً ؟ تطبٌقٌن س: اذكر 
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 ملخص قوانٌن مسائل الفصل

           القوة الدافعة الكهربابٌة الحركٌة  -1

          = v B l  sinθ       إلٌجاد القوة الدافعة الكهربابٌة الحركٌة نطبق العالقة  

            =   
         

 
تث نطبق قانون اوم إلٌجاد التٌار المح    

       =     = I l B           إلٌجاد القوة الساحبة   نطبق العالقة  

P =          إلٌجاد القدرة المتبددة بشكل حرارة  نطبق العالقة  

 ( فً الكتاب لتطبٌق هذه القوانٌن5( والمسألة رقم )1ٌمكن مراجعة المثال رقم )

 قانون فراداي  -2

       

                                        = -NA 
  

  
  cos θ    اذا كان التؽٌر فً كثافة الفٌض المؽناطٌسً نطبق العالقة

 N- =                                                                                   كما ٌأتً
   

  
  

                                   = -NB 
  

  
  cosθ   اما اذا كان التؽٌر فً مساحة الحلقة او اللفة فنطبق العالقة

 كما ٌأتً

      =   
    

 
 

 ( لتطبٌق هذه القوانٌن4( والمسألة )1( والمسألة )4( والمثال )3ٌمكن مراجعة المثال )

 

 

 الحث الذاتً  -3

   L I = N( الفٌض الذي ٌخترق الملؾ بأكمله              Nٌث ان )ح

 =   ( الفٌض المؽناطٌسً الذي ٌخترق لفة واحدة                      و )
   

 
 

                  = -L 
  

  
R      - L     او                  

  

  
 = 

 =   كن اٌجاد الطاقة المختزنة فً المحث من العالقة      ٌم
 

 
  L    

 وٌجب مراعاة المالحظات الخاصة بالحث الذاتً التً ذكرناها سابقاً فً الملخص
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 الحث المتبادل  -4

 M - =      إلٌجاد القوة الدافعة الكهربابٌة المحتثة على طرفً الملؾ الثانوي                         
   

  
     

        √ = Mوفً حالة االقتران المؽناطٌسً التام ٌمكن اٌجا معامل الحث المتبادل من العالقة         

 (  لتطبٌق قوانٌن الحث الذاتً والحث المتبادل7( و)6( والمسابل )6( والمثال )5ٌمكن مراجعة المثال )
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             التٌار المتناوب 

      ٌدة فً الثانٌة الواحدة .هو تٌار ٌتؽٌر دورٌا مع الزمن وٌنعكس اتجاهه مرات عد           

       س/ علل/  ٌفضل استعمال التٌار المتناوب فً الدوابر الكهربابٌة ؟

            له الى مسافات بعٌدة باقل خسابر بالطاقة ؟ج/ وذلك لسهولة نق 

س/ علل / تستعمل المحولة الكهربابٌة  فً عملٌة رفع وخفض الفولطٌة المتناوبة عند نقلها فً شبكات توزٌع القدرة 

            الكهربابٌة ؟ 

نون فراداي فً الحث ٌمكن تطبٌق قاج/ الن المحولة الكهربابٌة تعمل على مبدا الحث المتبادل وبذلك  

         الكهرومؽناطٌسً على المحولة الكهربابٌة لرفع وخفض الفولطٌة المتناوبة  . 

    س/ ترسل الفولطٌة الى مسافات بعٌدة بفولطٌة عالٌة وتٌار واطا ؟ ما الؽرض  من ذلك ؟

 ج/ وذلك لتقلٌل خسابر القدرة فً االسالك الناقلة والتً تظهر بشكل حرارة .  

                وائر التٌار المتناوب د

من خالل دراسة المولد الكهربابً فً الفصل الثانً  ٌمكن تمثٌل كل من الفولطٌة االنٌة والتٌار االنً فً دوابر       

 V=    sin ωt           ,                =    sin ωt                        التٌار المتناوب  كما ٌلً 

 المتناوب ٌمثل المقدار االعظم للتٌار       ٌمثل المقدار االعظم للفولطٌة المتناوبة  و    حٌث ان         

 للتعامل مع الفولطٌة المتناوبة والتٌار المتناوب فً الدوابر الكهربابٌة  نرسم مخطط بٌانً ٌسمى متجه الطور      

 : 

            س/ ما الذي ٌمثله المقدار االعظم للفولطٌة المتناوبة فً متجه الطور ؟

            ( ؟ yس/ ماذا ٌمثل مسقط متجه الطور على المحور الشاقولً ) 

             ( فً متجه الطور ؟ ωtس/ ماذا ٌمثل المقدار ) 

              ور عند بدء الحركة ؟س/ ما هو موقع متجه الط

             ؟      ومتجه الطور للتٌار    س/ مذا ٌعنً تطابق متجه الطور للفولطٌة  

             ( ؟ Φس/ اذا لم ٌتطابق متجها الطور ما الذي  تمثله الزاوٌة بٌنهما ) 

        سالبة     -2موجبة        -1(  :   Φاذا كانت  )  س/ ماذا ٌقال عن متجه الطور للفولطٌة ومتجه الطور للتٌار

 زاوٌة فرق الطور  -2الطور        -1س/ ما المقصود بكل من : 

 دائرة تٌار متناوب الحمل فٌها مقاومة صرف 

           sin ωt    =     تعطى الفولطٌة فً هذه الدابرة  بالعالقة    

 sin ωt    =   ة ٌعطى بالعالقة        والتٌار فً هذه الدابر

 تمثل التٌار االنً    و تمثل الفولطٌة االنٌة     حٌث ان    

فً هذه الدابرة ٌتطابق متجه الطور للفولطٌة  مع متجه الطور للتٌار  وهذا ٌعنً ان زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة     

 متطابقان اي ان المتجهان  Φ=0والتٌار    
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 القدرة فً دائرة تٌار متناوب تحتوي مقاومة صرف 

  س/ ماذا  تعنً المقادٌر الموجبة لمنحنً القدرة  فً دابرة تٌار متناوب الحمل فٌها مقاومة صرؾ ؟  

 فً الكتاب  81ج/ ص  

 =      ٌعطى متوسط القدرة فً هذه الدابرة  بالعالقة     
    

 
  

  مقدار المؤثر للتٌار المتناوب ال

 إن القدرة المتبددة فً المقاومة الصرؾ ال تعتمد على اتجاه التٌار     

ال تساوي القدرة المتبددة التً ٌنتجها تٌار مستمر له    س/ علل/ ان القدرة المتبددة بواسطة تٌار متناوب له مقدار اعظم 

 بفً الكتا 81ج/ ص         المقدار نفسه ؟ 

 

 =    تعطى القدرة المتوسطة للتٌار المتناوب بالعالقة      
    

 
 =    او         

  
  

 
      

      R    =    والقدرة المتبددة فً دابرة التٌار المستمر  تعطى بالعالقة   

     =                 المقدار  للقدرة فً التٌار المستمر    وتكون القدرة المتوسطة للتٌار المتناوب  مساوٌة ب

  

              
  R = 

  
  

 
       R  بقسمة الطرفٌن على         

  = 
  
 

 
بجذر الطرفٌن          

                    
  = 

  
 

√ 
 = 0.707   

 المقدار المؤثر للتٌار    

               
  = 

  
 

√ 
 = 0.707   

 وبنفس الطرٌقة ٌمكن اٌجاد المقدار المؤثر للفولطٌة     

 فً الكتاب  82ج/ ص / ما المقصود ب ) جذر معدل مربع المقدار االعظم للتٌار المتناوب ( ؟س

 فً الكتاب  82ج/ ص         ٌار المتناوب ؟ س/ ما المقصود بالمقدار المؤثر للت

 س/ علل / ان مؤشر اجهزة قٌاس التٌار المستمر  ٌقؾ عند تدرٌجة الصفر عند وضعها فً دوابر التٌار المتناوب ؟

 فً الكتاب  82ج/ ص        
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 ٌمكن كتابة متوسط القدرة فً دابرة تٌار متناوب تحتوي مقاومة صرؾ بالصٌػ التالٌة     

    = 
    

 
         or                        = 

  
  

 
                or                         = 

  
 

  
   

    =     
       

           or                  =      
                  or                    = 

    
 

 
 

 

 

 دائرة تٌار متناوب الحمل فٌها محث صرف 

درست فً الفصل الثانً ظاهرة الحث الذاتً حٌث كان التٌار االنً فً الملؾ لحظة اؼالق المفتاح ٌساوي صفراً     

   تتقدم على التٌار بزاوٌة فرق طور مقدارها والفولطٌة فً الدابرة فً قٌمتها العظمى  هذا ٌعنً ان الفولطٌة

Φ= 90  = 
 

 
 

                                                                   =    sin ωt                     ٌعطى التٌار االنً فً هذه الدابرة بالعالقة

  التالٌة 

                                                               =    sin ωt +  
 

 
وتعطى الفولطٌة االنٌة  فً هذه الدابرة           

 بالعالقة التالٌة

                                                                                                                             

 

 ساس المعاكسة التً ٌبدٌها المحث نحو التؽٌر بالتٌار ؟ س/ ما هو ا

ج/ ان القوة الدافعة الكهربابٌة المحتة  فً الملؾ هً اساس المعاكسة التً ٌبدٌها المحث نحو التؽٌر بالتٌار  حسب قانون 

 لنز .

 فً الكتاب  84ج/ صس/ عالم ٌعتمد مقدار رادة الحث ؟     

 فً الكتاب  85ج/ صتردد التٌار فً مقدار رادة الحث ؟    س/ اشرح نشاطاً ٌوضح تأثٌر تؽٌر

 فً الكتاب 85ج/ صس/ اشرح نشاطاً ٌوضح تأثٌر تؽٌر معامل الحث الذاتً  فً مقدار رادة الحث ؟     

 =   او من خالل تطبٌق قانون اوم      FL  2=  تعطى رادة الحث بالعاقة التالٌة      
  

  
  

  تمثل التٌار المار فً المحث     تمثل الفولطٌة على طرفً المحث   و     حٌث ان 

 14الشكل   85ج/ ص س/ ارسم مخطط بٌانً ٌمثل العالقة بٌن رادة الحث وتردد التٌار ؟     

 16شكل ال  86ج/ صس/ ارسم مخطط بٌانً ٌمثل العالقة بٌن رادة الحث ومعامل الحث الذاتً ؟     

 فً الكتاب  86ج/ صس/ كٌؾ تفسر ازدٌاد مقدار رادة الحث بازدٌاد تردد التٌار على وفق قانون لنز ؟    
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 مفتاح مفتوح      -2مقاومة اومٌة صرؾ      -1حث فً دابرة تٌار متناوب عمل : مس/ متى ٌمكن ان ٌعمل ال

 فً الكتاب  فقرة تذكر  86ج/ ص 

 وب تحتوي محث صرف القدرة فً دائرة تٌار متنا

 ٌكون تردد القدرة فً هذه الدابرة ٌساوي ضعؾ تردد التٌار     

س/ علل/ معدل القدرة لدورة كاملة او لعدد صحٌح من الدورات ٌساوي صفرا فً دابرة تٌار متناوب الحمل فٌها محث 

 صرؾ ؟

 ء موجبة واجزاء سالبة متساوٌة بالمساحة .ج/ الن منحنً القدرة فً هذه الدابر ٌتؽٌر كدالة جٌبٌة فهو ٌحتوي على اجزا

س/ إن معدل القدرة فً دابرة تٌار متناوب تحتوي محث صرؾ لدورة كاملة او لعدد صحٌح من الدورات  ٌساوي صفرا 

 فً الكتاب 87ج/ ص      ما تفسٌر ذلك ؟

 ومٌة وال تخضع لقانون جول؟ س/ علل / إن المحث عندما ٌكون صرؾ ال ٌستهلك قدرة  وان رادة الحث ال تعد مقاومة ا

 فً الكتاب  ) نفس جواب السؤال السابق ( 87ج/ ص    

 دائرة تٌار متناوب الحمل فٌها متسعة ذات سعة صرف

درست فً الفصل االول دابرة شحن المتسعة حٌث كان التٌار االنً لحظة اؼالق المفتاح بأعظم مقدار وفرق الهد     

وبعد اكتمال عملٌة شحن المتسعة اصبح التٌار فً الدابرة ٌساوي صفراً وفرق الجهد على على طرفٌها     ٌساوي صفراً 

  طرفً المتسعة بأعظم مقدار  وهذا ٌعنً ان متجه التٌار ٌتقدم على متجه الفولطٌة بزاوٌة فرق طور مقدارها  

Φ= 90  = 
 

 
 

                                                                   =    sin ωt                     ٌعطى التٌار االنً فً هذه الدابرة

  بالعالقة التالٌة 

                                                               =    sin ωt +  
 

 
وتعطى الفولطٌة االنٌة  فً هذه الدابرة           

ةبالعالقة التالٌ  

                                                                                                                             

 س/ ما هو اساس المعاكسة التً تبدٌها المتسعة نحو التؽٌر بالفولطٌة ؟

 تبدٌها المتسعة نحو التؽٌر بالفولطٌة  ج/ إن فرق الجهد المتكون على طرفً المتسعة هو اساس المعاكسة التً

 =  تعطى رادة السعة بالعالقة     
 

     
 =  او من خالل تطبٌق قانون اوم     

  

  
 

 فً الكتاب 90ج/ صس/ اشرح نشاطا ٌوضح تأثٌر تؽٌر تردد فولطٌة المصدر فً مقدار رادة السعة ؟    

 22فً الكتاب الشكل  90ج/ صنً ٌوضح العالقة بٌن تردد الفولطٌة ورادة السعة ؟     س/ ارسم مخطط بٌا

 فً الكتاب  91-90ج/ص س/ اشرح نشاطاً ٌوضح تأثٌر تؽٌر سعة المتسعة فً مقدار رادة السعة ؟     
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 24الشكل   91؟       ج/ صس/ ارسم مخطط بٌانً ٌبٌن العالقة بٌن رادة السعة وسعة المتسعة 

       مفتاح مفتوح -2مفتاح مؽلق    -1متى ٌمكن ان تعمل المتسعة فً دابرة التٌار المتناوب عمل :  س/

 فقرة تذكر 91ج/ص         

 القدرة فً دائرة تٌار متناوب تحتوي متسعة ذات سعة صرف 

اوب تحتوي متسعة  س/ علل/ معدل القدرة لدورة كاملة او لعدد صحٌح من الدورات ٌساوي صفرا فً دابرة تٌار متن

 صرؾ ؟

 ج/ الن منحنً القدرة فً هذه الدابر ٌتؽٌر كدالة جٌبٌة فهو ٌحتوي على اجزاء موجبة واجزاء سالبة متساوٌة بالمساحة .

س/ إن معدل القدرة فً دابرة تٌار متناوب تحتوي متسعة صرؾ لدورة كاملة او لعدد صحٌح من الدورات  ٌساوي 

 فً الكتاب  93/ صج     صفرا ما تفسٌر ذلك ؟

 فً الكتاب 93ج/ ص  س/ علل / إن المتسعة ذات السعة  الصرؾ ال تستهلك قدرة  ؟

 

 دائرة تٌار متناوب متوالٌة الربط تحتوي مقاومة صرف ومحث صرف ومتسعة ذات سعة صرف 

خططات ٌجب االعتماد لحل مسابل التوالً ٌجب رسم مخطط المتجهات الطورٌة للفولطٌة او الممانعة  ولرسم هذه الم   

 على زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة والتٌار فً كل من المقاومة والمحث والمتسعة  وكما ٌلً :

                           Φ = 0 المقاومة فً دابرة التٌار المتناوب :  -1

           

       فولطٌة تسبق التٌاربحٌث ان ال Φ = 90المحث فً دابرة التٌار المتناوب  :  -2

                 

 

 

            بحٌث ان التٌار ٌسبق الفولطٌة  Φ = 90المتسعة فً دابرة التٌار المتناوب :  -3
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 مخطط الفولطٌة

      =    =    =   المحث والمتسعة  بما ان التٌار الكلً فً دابرة التوالً هو نفسة المار فً كل من المقاومة و

الموجب (وترسم الفولطٌات حسب الزواٌا التً تصنعها مع التٌار وكما  Xلذلك سٌتم رسم التٌار على محور االسناد ) 

 موضح فً النقاط الثالث اعاله 

 مع الفولطٌة كمتجهات  ولحساب الفولطٌة الكلٌة ٌجب اٌجاد                                  هنا ٌتم التعامل                                                  

 محصلة  متجهات الفولطٌة الثالث  وكما ٌأتً :                                                 

حصلة فولطٌة الرادةنجد محصلة فولطٌة المحث وفولطة السعة  وتسمى الم       -    =    

  
  =   

  +   
 بما ان فولطٌة الرادة  تصنع زاوٌة قابمة مع فولطٌة المقاومة نطبق    

قانون فٌثاؼورس لحساب الفولطٌة الكلٌة فً الدابرة                             

  tan Φ = 
 المقابل

المجاور
  =  

   

  
  =  

        

  
زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة الكلٌة والتٌار     

Cos Φ = 
 المجاور

الوتر
 =  

   

  
   

 Φموجبة  ومنها اصبحت    فكانت       <  فً الشكل اعاله  كانت                                                   

 موجبة اٌضاً 

 خواص حثٌة  وفً هذه الحالة تكون للدابرة                                                    

 سالبة   Φسالبة  ومنها تصبح    فكانت      <   اما فً الشكل المجاور نالحظ                                             

 وفً هذه الحالة تكون للدابرة خواص سعوٌة                                                     

 عند تطبٌق قانون اوم نحصل على 

R = 
  

 
المقاومة                           = 

  

  
رادة الحث                            = 

  

  
رادة السعة     

 ( وهً المعاكسة المشتركة للمقاومة والرادة  Zابرة ٌرمز لها ) الممانعة الكلٌة للد
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 وكما ٌلًٌمكن اٌضا رسم مخطط للممانعة فً دابرة التوالً  

نجد محصلة رادة الحث ورادة السعة  وتسمى المحصلة الرادة              -    =   

  
  =   

  +   
نع زاوٌة قابمة مع المقاومة نطبق           بما ان الرادة  تص      

قانون فٌثاؼورس لحساب الفولطٌة الكلٌة فً الدابرة                                    

  tan Φ = 
 المقابل

المجاور
  =  

  

 
  =  

        

 
زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة الكلٌة والتٌار     

Cos Φ = 
رالمجاو  

الوتر
 =  

  

 
  

موجبة وفً هذه الحالة تكون للدابرة  Φموجبة وكذلك تكون  Xومنها تكون         فً الشكل اعاله كانت 

 خصابص حثٌة 

 ة  سالب Xوعندها ستكون         اما فً الشكل المجاور فكانت                                                     

 ستكون سالبة وفً هذه الحالة ستكون للدابرة خصابص سعوٌة  Φوكذلك                                                     

 

 

 

 

وفً هذه الحالة تكون للدابرة خصابص مقاومة اومٌة  0Φ=عندها ستكون      =  و         اما عندما تكون 

 صرؾ 
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 عامل القدرة

المحث الصرؾ ال ٌستهلك قدرة والمتسعة الصرؾ ال تستهلك قدرة  وتستهلك القدرة فً الدابرة فقط فً المقاومة وتسمى 

 القدرة الحقٌقة 

      =         

Cos Φ  =  
   

  
                        =     Cos Φ       ,     =      ًوفً ربط التوال  

      =     Cos Φ  

       =   
  R     ,        = 

  
 

 
 وٌمكن ان تعطى القدرة الحقٌقٌة بالصٌػ التالٌة اٌضاً     

ذه الكمٌة بالقدرة الظاهرٌة تسمى ه        =       

PF = 
     

    
 = 
           

    
 = Cos Φ 

 تسمى نسبة القدرة الحقٌقٌة فً الدابرة الى القدرة الظاهرٌة المجهزة للدابرة بعامل القدرة  

 : ٌمكن تحدٌد خصابص الدابرة من خالل عامل القدرة وكما ٌأتً

PF = 1                                   Φ= 0    للدابرة خصابص مقاومة اومٌة صرؾ 

PF = 0                          Φ = 90   للدابرة خصابص اما محث صرؾ او متسعة صرؾ  

1 > PF > 0                    0 > Φ > 90     للدابرة اما خصابص حثٌة او سعوٌة  

 

 التٌار المتناوبالرنٌن فً دوائر 

 س/ ارسم مخطط بٌانً ٌبٌن تأثٌر مقدار المقاومة فً مقدار منحنً التٌار الرنٌنً 

 35فً الكتاب الشكل  99ج/ ص    

 فً الكتاب 99ج / ص س/ ما المقصود بالرنٌن الكهربابً ؟     

 س / ما هً خواص الدابرة متوالٌة الربط عندما ٌكون ترددها :

 ٌساوي التردد الرنٌنً  -3اقبل من التردد الرنٌنً         -2نً     اكبر من التردد الرنٌ -1

 فً الكتاب  100ج/ ص    
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 F =  تردد المصدر ٌساوي تردد الدابرة   -1

2-                  

3- Z = R            

4-             

5-             

6- = 0      Φ 

7- PF = 1    

8-       =       

 

 عامل النوعٌة 

 فً الكتاب 100ج/ ص     س/ ما المقصود بـ عامل النوعٌة ؟

QF = 
  

  
 R/L =        ,    تمثل نطاق التردد الزاوي  ,    

QF = 

 

√  

   
     = 

 

√  
 X 
 

 
  = 

 

√ √ 
 X 
√ √ 

 
 = 
 

 
 X √

 

 
   

 عامل النوعٌة ؟  س/ عالَم ٌعتمد مقدار

 ) من القانون ( فً الكتاب 100ج / ص

 س/علل / ٌكون مقدار عامل النوعٌة عالٌا عندما تكون مقاومة دابرة الرنٌن صؽٌرة ؟

 فً الكتاب 101ج / ص

 ( C-L-Rصرف ومتسعة ذات سعة صرف )  دائرة تٌار متناوب متوازٌة الربط تحتوي مقاومة صرف ومحث

 الموجب عند رسم مخطط التٌار Xوتكون جمع الفولطٌات منطبقة على المحور     =    =    =   فً ربط التوازي 

تسمى محصلة تٌار السعة وتٌار المحث بـ تٌار الرادة         -    =          

           
  =   

  +   
لحساب التٌار الكلً نطبق قانون فٌثاؼورس              

  tan Φ = 
 المقابل

المجاور
  =  

   

  
  =  

        

  
زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة والتٌار     

Cos Φ = 
 المجاور

الوتر
 =  

   

  
   

 موجبة وللدابرة خصابص سعوٌة  Φومنها تكون         فً الشكل المجاور                                              
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سالبة وللدابرة  Φوكانت         اما فً الشكل المجاور فكانت                                                   

 خصابص حثٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةلدابرلوفً هذه الحالة تكون خصابص  Φ=0تصبح         وعندما تكون                                                

 خصابص مقاومة اومٌة صرؾ                                                      
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        س / ما نوع المجال الذ تولده شحنة ساكنة ؟

 ج / ان الشحنة اذا كانت ساكنة تولد مجال كهربابً ) كهروستاتٌكً ( 

        س/ ماذا ٌحصل اذا تعجلت الشحنة الكهربابٌة ؟

 ج / ٌتولد مجال مؽناطٌسً اضافة للمجال الكهربابً 

هً موجات مستعرضة تتكون من مجالٌن كهربابً ومؽناطٌسً متؽٌران  -:الموجات الكهرومؽناطٌسٌة

مع الزمن و متعامدان مع بعضهما وعمودٌٌن على خط انتشار الموجة, وتنتشر الموجة الكهرومؽناطٌسٌة 

 . (          فً الفراغ بسرعة الضوء )

والتً بضمنها الضوء المربً  مدى واسع من االطوال الموجٌة ) الترددات (: مؽناطٌسً الكهروالطٌؾ 

تختلؾ عن بعضها البعض تبعاً لطرٌقة تولدها ومصادرها وتقنٌة الكشؾ عنها وقابلٌة اختراقها  

 االوساط المختلفة  

       س/ ما هً أهم خصابص الموجات الكهرومؽناطٌسٌة؟

 فً الكتاب. 114ج/ ص 

 اذا؟/ هل أن الموجات الكهرومؽناطٌسٌة طولٌة أم مستعرضة؟ ولمس

ج/ هً موجات مستعرضة الن المجالٌن الكهربابً والمؽناطٌسً ٌتذبذبان عمودٌاً على خط انتشار 

 الموجة.
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 تداخل الموجات الضوئٌة

 س/ اشرح نشاطاً ٌوضح مفهوم تداخل الموجات؟

 س/ ما المقصود بتداخل الضوء؟

تٌن أو أكثر من الموجات الضوبٌة ج/ هو ظاهرة إعادة توزٌع الطاقة الضوبٌة الناشبة عن تراكب سلسل

 المتشاكهة عند انتشارها بمستوى واحد وفً آن واحد فً الوسط نفسه.

المقصود بالموجات المتشاكهة هً أن تكون تلك الموجات متساوٌة بالتردد وٌكون فرق الطور بٌنها       

 ثابت وتكون متساوٌة أو متقاربة بالسعة.

 التداخل المستدٌم؟ س/ ما هً الحاالت التً ٌحصل فٌها

 س/ ما هً شروط حدوث التداخل المستدٌم؟

 .}نقطتٌن{فً الكتاب  115ج/ ص

 س/ ما المقصود بالمسار البصري؟

 ج/ هو اإلزاحة التً ٌقطعها الضوء فً الفراغ بالزمن نفسه الذي ٌقطعه فً الوسط المادي الشفاؾ.

البصري بٌن موجتٌن ضوبٌتٌن تنبعثان س/ ما هً العالقة التً ٌمكن من خاللها حساب فرق المسار 

 بطور واحد؟

  ج/ إن العالقة هً                 
  

 
      

 .تمثل فرق المسار البصري بٌن الموجتٌن   

 تمثل فرق الطور بٌن الموجتٌن.  

             ℓ         

 طول المسار البصري للموجة الثانٌة.   حٌث أن 

 طول المسار البصري للموجة األولى.             
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 س/ متى ٌحدث التداخل البناء عند نقطة معٌنة بٌن موجتٌن منبعثتٌن من مصدرٌن مختلفٌن؟

 س/ ما هو شرط حدوث التداخل البناء بٌن موجتٌن منبعثتٌن من مصدرٌن مختلفٌن؟

ن منبعثتٌن من مصدرٌن س/ ما مقدار فرق المسار البصري الالزم لحدوث تداخل بناء بٌن موجتٌ

 مختلفٌن؟

 أو( بٌن الموجتٌن ٌساوي صفراً   ج/ لحدوث التداخل البناء ٌجب أن ٌكون فرق المسار البصري )

أعداد زوجٌة من  أوو أن ٌكون فرق الطور بٌنهما ٌساوي صفراً أأعداد صحٌحة من طول الموجة, 

 أن  أي(      )

   = 0 , 1  , 2  , 3  , …….. 

 Ф = 0 , 2  , 4  , 6  , …….. rad  أو

   = m               m = 0,1,2,3,…….. 

 س/ ما هو شرط حدوث تداخل اإلتالؾ عند نقطة معٌنة بٌن موجتٌن منبعثتٌن من مصدرٌن مختلفٌن؟

 أن  أي      ج/ عندما ٌكون فرق الطور بٌنهما ٌساوي أعدادا فردٌة من 

Ф =   , 3   , 5   , ……… rad  

 ( ٌجب ان ٌساوي اعداداً فردٌة من نصؾ طول الموجة  وهذا ٌعنً أن فرق المسار البصري )

   = 
 

 
   , 

 

 
   , 

 

 
   , …….. 

   = (m +
 

 
 )                        m = 0,1,2,3,……. 

 س/ عالم ٌعتمد نوع التداخل الحاصل بٌن موجتٌن متشاكهتٌن؟

 ( بٌن الموجتٌن المتداخلتٌن.  ار البصري )ج/ ٌعتمد على فرق المس

 تجربة شقً ٌونك

 الطول ألموجً؟ حساب س/ اشرح تجربة ٌونك فً

 فً الكتاب. 118ج/ ص

 س/ ما هو عمل الشق المزدوج فً تجربة ٌونك؟

 س/ ما الفابدة العملٌة من الشق المزدوج فً تجربة ٌونك؟

جربة ٌونك هو بمثابة مصدرٌن للضوء متشاكهٌن ج/ إن عمل الشق المزدوج )الشقٌن فً الحاجز( فً ت

 واللذٌن أساسهما مصدر واحد.
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 س/ ما هً نتٌجة الصورة المتكونة على الشاشة التً حصل علٌها العالم ٌونك من خالل تجربته؟

ج/ النتٌجة التً حصل علٌها العالم هً عبارة عن ظهور مناطق مضٌبة ومناطق مظلمة )معتمة( على 

 بالهدب.التعاقب سمٌت 

 س/ ما المقصود بالهدب؟

وهً الصورة التً حصل علٌها العالم ٌونك من خالل تجربته فً حساب الطول ألموجً  -ج/ الهدب:

 للضوء, وتتكون من هدب مضٌبة ومعتمة على التعاقب.

 س/ ما هو سبب تكون الهدب المضٌبة والهدب المظلمة فً تجربة ٌونك؟

 فً تجربة ٌونك؟س/ ما هو سبب تكون الهدب المضٌبة 

ج/ إن سبب تكون الهدب المضٌبة هو حصول تداخل بناء بٌن الموجتٌن الصادرتٌن من الشقٌن فً 

 الحاجز.

 س/ ما هو سبب تكون الهدب المظلمة فً تجربة ٌونك؟

ج/ إن سبب تكون الهدب المظلمة هو حصول تداخل إتالفً بٌن الموجتٌن الصادرتٌن من الشقٌن فً 

 الحاجز.

 الشاشة فً تجربة ٌونك؟ علىٌعتمد نوع الصور المتكونة س/ عالم 

 ج/ ٌعتمد على فرق المسار البصري للشعاعٌن الصادرٌن من الشقٌن.

 س/ ما هو شرط التداخل البناء فً تجربة ٌونك والحصول على هدب مضٌبة؟

بالعالقة  ج/ ٌجب أن ٌكون المسار البصري بٌن الشعاعٌن أعداد صحٌحة لألطوال الموجٌة والذي ٌعطى

        =            التالٌة  

 ؟مظلمةفً تجربة ٌونك والحصول على هدب  اإلتالفًس/ ما هو شرط التداخل 

المظلم عن مركز الهدب المركزي على وفق العالقة  أوٌمكن حساب بعد مركز الهدب المضًء          

      التالٌة             
 

 
  

 وٌة حٌود الضوء هً زا θحٌث أن 

 المظلم عن مركز الهدب المركزي المضًء. أوٌمثل بعد مركز الهدب المضًء   و أن 

 

 

 س/ ما أهمٌة تجربة ٌونك من الناحٌة العملٌة؟

( للضوء األحادي  ج/ إن تجربة ٌونك تعد تجربة مهمة من الناحٌة العملٌة فً قٌاس طول الموجة )

 المستعمل فً التجربة.
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   ٌمكن تعٌٌن مواقع الهدب المضٌبة من العالقة           
   

 
   

    وٌمكن تعٌٌن مواقع الهدب المظلمة من العالقة        
   

 
    

 

 
    

 س/ ما المقصود بفاصلة الهدب؟ وعالم ٌعتمد مقدارها؟

 فً تجربة ٌونك وتعطى بالعالقة التالٌة ج/ وهً المسافات الفاصلة بٌن الهدب المتجاورة المتكونة

             
   

 
              

 وٌعتمد مقدارها على 

 (.dالبعد بٌن الشقٌن ) -1

 (.Lبعد الشاشة عن الشقٌن ) -2

 ( للضوء المستعمل. الطول ألموجً ) -3

 ٌونك؟س/ كٌؾ ٌظهر الهدب المركزي؟ وكٌؾ تظهر بقٌة الهدب لو استعمل الضوء األبٌض فً تجربة 

 فً الكتاب. 120ج/ ص

كان المصدران الضوبٌان ؼٌر متشاكهٌن؟ فهل ٌحصل التداخل البناء و  إذاس/ ماذا تتوقع أن ٌحصل 

 االتالفً؟

 فً الكتاب. 120ج/ ص

 التداخل فً األغشٌة الرقٌقة

ة الصابون نشاهد أؼشٌة فقاع أوعلل/ نشاهد أحٌانا تلون بقع الزٌت الطافٌة على سطح الماء بألوان زاهٌة 

 ملونة بألوان الطٌؾ الشمسً؟

ج/ إن سبب ذلك التداخل بٌن موجات الضوء األبٌض المنعكسة عن السطح األمامً والسطح الخلفً 

 للؽشاء الرقٌق.

 س/ عالم ٌتوقؾ التداخل فً األؼشٌة الرقٌقة؟

 فً الكتاب. 122ج/ ص

 اء الرقٌق؟س/ ما هو مقدار المسار الذي تسلكه الموجات الضوبٌة داخل الؽش

 . 2ntج/ إن المسار الذي تقطعه هذه الموجات ٌساوي ضعؾ السمك البصري للؽشاء الرقٌق 

 

           

 المسار الذي تقطعه الموجة داخل الؽشاء. أي( تمثل السمك البصري للؽشاء, ntان )        

 مالحظة
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 ً للؽشاء الرقٌق؟ ولماذا؟س/ ما هو مقدار فرق الطور بٌن الموجة الساقطة والمنعكسة عن السطح األمام

( الن الموجة التً تسقط من وسط ذو معامل انكسار قلٌل )الهواء(      ج/ إن فرق الطور بٌنهما هو )

 باتجاه وسط له معامل انكسار اكبر )الؽشاء( ٌحصل انقالب فً الطور.

( بٌنما  لطور مقداره )علل/ إن الموجة المنعكسة عن السطح األمامً للؽشاء الرقٌق تعانً انقالب فً ا

 الموجة المنعكسة عن السطح الخلفً ال تعانً انقالب؟

س/ ما هو شرط حدوث التداخل البناء بٌن الموجات المنعكسة عن السطح األمامً والسطح الخلفً 

 لألؼشٌة المنعكسة؟

لضوبٌة ( مساوٌاً لألعداد الفردٌة لربع طول الموجة اntج/ ٌجب أن ٌكون السمك البصري للؽشاء )

 األحادٌة اللون الساقطة

Nt = 1x 
 

 
   , 3x 

 

 
   , 5x 

 

 
   , ……. 

 وحسب العالقة التالٌة

 , 3  , 2  =     
 

 
2nt +  

س/ ما هو شرط حصول التداخل االتالفً بٌن الموجة المنعكسة عن السطح األمامً والسطح الخلفً 

 للؽشاء الرقٌق؟

 حٌود موجات الضوء

مصباح من خالل إصبعٌن من أصابع الٌد عند تقرٌبهما فانك ترى حزم مضٌبة  إلىلنظر علل/ عند ا

 ومظلمة بالتعاقب؟

 ج/ وذلك نتٌجة حٌود الضوء وتداخله.

 س/ اشرح نشاط ٌبٌن ظاهرة حٌود الضوء؟

 فً الكتاب. 123ج/ ص

عاقب تسمى مصدر ضوبً فانك ترى مناطق مضٌبة ومظلمة بالت إلىس/ عند النظر من خالل شق ضٌق 

 الهدب. ما شرط حصول هذه الهدب؟

          ℓ                                للحصول على هدب معتم   مالشرط الالز -1ج/ 

         ℓ              للحصول على هدب مضًء     مالشرط الالز -2    
 

 
     

m=                 

 ( تمثل الطول ألموجً. ( تمثل زاوٌة حٌود الضوء, و)θض الشق, و)( ٌمثل عرℓحٌث )         
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 محزز الحٌود

هو أداة مفٌدة فً تحلٌل مصادر الضوء, إذ ٌتألؾ من عدد كبٌر من الحزوز المتوازٌة  -محزز الحٌود:

ذات الفاصل المتساوٌة, وٌمكن صنع المحزز بواسطة طبع حزوز على لوح زجاج فً ماكنة تسطٌر بالؽة 

 ة, وان الفواصل بٌن الحزوز تكون شفافة إذ تقوم بعمل حزوز منفصلة.الدق

 س/ ما المقصود بثابت المحزز؟

  ج/ هو المسافة بٌن كل حزٌن متتالٌٌن وٌمكن إٌجاده من خالل العالقة    
 

 
  

 ( عدد الحزوز.N( عرض المحزز, وان )Wحٌث أن )                       

فً حساب الطول ألموجً للضوء المستخدم للهدب المضًء, أما            =قة تستخدم العال        

          الهدب المظلم فنستخدم العالقة 
 

 
     

 

( فان وحدات ثابت cm( بوحدات )Wكان عرض المحزز ) إذاعند إٌجاد ثابت المحزز             

 ( ستكون dالمحزز )
 ( أٌضا.cm( بوحدات ) طول ألموجً )وبذلك ٌكون ال ⁄  

 استقطاب الضوء

 س/ اشرح نشاط استقطاب الموجات؟

 فً الكتاب. 126ج/ ص

 س/ اذكر نشاط ٌوضح استقطاب موجات الضوء؟

 فً الكتاب. 127ج/ ص

علل/ نالحظ تؽٌر شدة الضوء النافذ من اللوح المحلل والقادم من اللوح المستقطب مع العلم أن تركٌب 

 حلل نفس تركٌبة المستقطب؟شرٌحة الم

ج/ الن الضوء النافذ من اللوح المستقطب مستقطب استوابٌاً كلٌاً, فعندما ٌكون مستوي استقطاب اللوح 

المحلل بموازاة محور النفاذ وٌكون الضوء النافذ منه بأعلى شدة وعند تدوٌره تقل شدة الضوء تدرٌجٌاً 

 اللوح المحلل متعامد مع محور النفاذ. أن ٌحجب الضوء تماماً, عندما ٌكون مستوي إلى

 هو مستوي استقطاب الضوء النافذ من اللوح المستقطب. -محور النفاذ:

 

 مهمة  مالحظة
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وهو عملٌة إمرار الموجات التً ٌكون فٌها اهتزاز مجالها الكهربابً بمستٍو معٌن  -استقطاب الضوء:

ابً وبذلك ٌكون الضوء النافذ وحجب باقً الموجات التً ال تمتلك نفس مستوي االهتزاز للمجال الكهرب

 ذو مجال كهربابً مهتز بمستوي واحد ٌسمى مستوي االستقطاب.

 س/ ما المقصود بالضوء المستقطب؟

 ج/ وهو أن ٌكون اهتزاز المجال الكهربابً لهذا الضوء بمستٍو واحد فقط.

 س/ ما المقصود بالضوء ؼٌر المستقطب؟

 تجاهات عشوابٌة.ج/ وهو أن ٌكون اهتزاز مجاله الكهربابً با

 س/ ما المقصود بالضوء المستقطب جزبٌاً؟

 ج/ وهو أن ٌكون اهتزاز مجاله الكهربابً مقتصر على اتجاهات محددة.

             س/ اذكر بعض المواد التً ٌمكن من خاللها الحصول على ضوء مستقطب؟

                  س/ اذكر طرابق االستقطاب فً الضوء؟

حصول على حزمة ضوبٌة مستقطبة خطٌاً من حزمة ضوبٌة ؼٌر مستقطبة؟ وما س/ كٌؾ ٌمكن ال

            التقنٌات المستعملة لهذا الؽرض؟

 فً الكتاب. 128ج/ ص

 س/ ما المقصود بالمواد القطبٌة؟

 ج/ وهً مواد لها القابلٌة على استقطاب الضوء عن طرٌق االمتصاص االنتقابً.

 لى استقطاب الضوء؟س/ كٌؾ تعمل المواد القطبٌة ع

ج/ توضع هذه المواد بهٌبة ألواح رقٌقة ذات سلسلة هٌدروكاربونٌة طوٌلة وتكون األلواح ممتدة خالل 

تصنٌعها إذ تتراصؾ جزٌبات السلسلة الطوٌلة لتكون محور بصري لنفاذ الضوء والتً ٌكون مجالها 

 الكهربابً عمودٌاً على السلسلة الجزبٌة.

 د النشطة بصرٌاً؟س/ ما المقصود بالموا

ج/ وهً مواد لها القابلٌة على تدوٌر مستوى االستقطاب للضوء المستقطب عند مروره من خاللها بزاوٌة 

 تسمى زاوٌة الدوران البصري مثل بلورة الكوارتز.

 س/ ما المقصود بزاوٌة الدوران البصري؟

 س/ عالم تعتمد زاوٌة الدوران البصري للمواد النشطة بصرٌاً؟

 الضوء المنعكس عن سطح الماء مستقطب؟ ومتى ٌكون مستقطباً كلٌاً؟س/ هل 

 س/ ما هو مستوى استقطاب الضوء المنعكس عن سطح الماء؟

 ج/ إن مستوى استقطاب الضوء المنعكس عن سطح الماء ٌكون بموازاة سطح الماء.
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 س/ ما هو مستوى استقطاب الضوء المنكسر داخل الماء؟

 الزجاج؟ أواب الضوء المنعكس عن سطح مثل الماء س/ عالم تعتمد درجة استقط

ج/ تعتمد على زاوٌة سقوط الضوء, فإذا كانت زاوٌة السقوط تساوي صفراً ال ٌحدث االستقطاب, فً 

استقطاب استوابً كلً عند زاوٌة  إلىأن ٌصل  إلىحٌن ٌزداد االستقطاب بزٌادة زاوٌة سقوط الضوء 

 معٌنة تسمى زاوٌة بروستر.

 قصود بزاوٌة بروستر؟س/ ما الم

الزجاج والتً عندها ٌصنع الشعاع المنكسر  أوج/ وهً زاوٌة سقوط الضوء على سطح عاكس مثل الماء 

 0زاوٌة )
 

 ( مع الشعاع المنعكس, وٌكون الشعاع المنعكس مستقطباً استوابٌاً كلٌاً.

 س/ ما هً العالقة بٌن معامل انكسار الوسط وزاوٌة االستقطاب )بروستر(؟

 ( زاوٌة بروستر.  ( معامل انكسار الوسط, و )nحٌث أن )                                    ج/       

وسط آخر أعلى كثافة, والتً زاوٌة  إلىهً زاوٌة سقوط الضوء من وسط اقل كثافة  -الزاوٌة الحرجة:

تكون موازٌة للسطح وٌمكن من خاللها  أن األشعة المنكسرة أيانكسارها فً الوسط العلى كثافة )( 

           -حساب معامل انكسار الوسط:
 

    
 ( هً الزاوٌة الحرجة.θحٌث )       

 االستطارة فً الضوء

 علل/ ما هو سبب زرقة السماء وما هو سبب تكون األفق باللون األحمر عند الشروق وعند الؽروب؟

 ستطارة فً الضوء.ظاهرة اال إلىج/ إن سبب ذلك ٌعود 

 علل/ إن الضوء األزرق ٌستطار بنسبة اكبر من الضوء األحمر؟

ج/ الن شدة االستطارة تتناسب عكسٌاً مع األس الرابع للطول ألموجً, فكلما قصر الطول ألموجً زادت 

 شدة االستطارة.

ال نرى الضوء  السماء نحو األعلى فإننا نراها زرقاء, وعند الشروق والؽروب إلىعلل/ عندما ننظر 

 األزرق بل نرى األحمر؟

ج/ الن الضوء األزرق ٌستطار بنسبة اكبر وتكون استطارته باتجاهات عمودٌة على خط انتشار الموجة 

فنرى األشعة المارة من فوقنا باللون األزرق, أما عند الؽروب فٌصلنا اللون األحمر لقلة استطارته, 

 ن ٌصلنا.فاألزرق عند الؽروب معظمه ٌستطار قبل أ
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       س/ ما المقصود بالجسم االسود ؟ وكٌؾ ٌمكن تمثٌله عملٌاً ؟

 فً الكتاب 137ج/ ص 

    س/ عالم ٌعتمد مقدار انبعاث وامتصاص االشعة داخل جسم اجوؾ فً احد جوانبه فتحة ؟

 عتمد على درجة الحرارة المطلقة لجدران الفجوة ج/ ٌ 

س/ ارسم مخطط بٌانً ٌبٌن توزٌع النتابج العملٌة لتوزٌع طاقة اشاع الجسم االسود كدالة للطول الموجً ولدرجات 

 (2فً الكتاب     الشكل ) 137ج / ص مختلفة ؟     حرارة مطلقة 

 حرارة المطلقة للجسم االسود ؟ اكتب الصٌؽة الرٌاضٌة ؟س/ ما العالقة بٌن شدة اشعاع الجسم االسود ودرجة ال

    بولتزمان ( ؟ اذكر الصٌؽة الرٌاضٌة للقانون ؟ –س/ ما الذي ٌعبر عنه قانون  )ستٌفان 

 (1فً الكتاب  النقطة رقم ) 138ج/ ص 

 صٌؽة الرٌاضٌة ؟س/ ما العالقة بٌن الطول الموجً المنبعث من الجسم االسود ودرجة حرارته المطلقة ؟ اكتب ال

      س/ ما العالقة التً ٌمثلها قانون االزاحة لفٌن ؟ الكتب الصٌؽة الرٌاضٌة ؟

 (2فً الكتاب   النقطة )  138ج/ ص 

  س/ علل / فشل المحاوالت العدٌدة فً تفسٌر الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً على وفق الفٌزٌاء الكالسٌكٌة ؟

 فً الكتاب 138ج/ ص 

    بالنك والمتعلق بإشعاع وامتصاص الطاقة بالنسبة الجسم االسود ؟س/ ما اقتراح العالم 

 فً الكتاب 138ج/ ص 

           س/ ما المقصود بالفوتون ؟

ج/ وهو كم محدد ومستقل من الطاقة تمثل الطاقة التً ٌشعها او ٌمتصها الجسم االسود حسب نظرٌة ماكس  

 بالنك . 

          E= hF  قةتعطى طاقة الفوتون الواحد بالعال     

     ( x       J .s 6.63)ٌمثل ثابت بالنك وقٌمته  hحٌث ان   

 هو تردد االشعة التً ٌشعها او ٌمتصها الجسم االسود  Fو   
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          س/ مَم تتكون الخلٌة الكهروضوبٌة ؟

    فً الكتاب  181ج/ ص  

ة كهروضوبٌة نافذتها من الكوارتز بدالً من الزجاج فً تجربة الظاهرةس/ علل / عادة ٌفضل استعمال خلٌ

 فً الكتاب 181ج/ ص  الكهروضوبٌة ؟ 

       س/ اشرح نشاطا ٌوضح تجربة لدراسة الظاهرة الكهروضوبٌة ؟

 فً الكتاب 139ج/ ص  

   ٌة :/ من خالل دراستك لتجربة الظاهرة الكهروضوبٌة اجب عن االسبلة التال 2014س/ وزاري 

     ماذا ٌحصل عند زٌادة شدة الضوء الساقط ) لتردد معٌن مؤثر (  -1 

ماذا ٌحصل فً حالة عكس قطبٌة فولطٌة المصدر , اي فً حالة ان ٌكون اللوح الباعث موجباً واللوح  -2 

  ً             الجامع سالبا

 3-  ً       ماذا ٌحصل عن زٌادة سالبٌة  جهد اللوح الجامع تدرٌجٌا

 فً الكتاب 183ج/ ص  

         س/ ما المقصود بـ جهد االٌقاؾ او القطع ؟

ج/ وهو فرق الجهد المسلط على طرفً الخلٌة الكهروضوبٌة والالزم إلٌقاؾ حركة االلكترونات الضوبٌة عند  

 سالبٌة جهد اللوح الجامع . زٌادة 

           س/ ما المقصود بـ تردد العتبة ؟ 

 للضوء الساقط على سطح المعدن ٌولد االنبعاث الكهروضوبً وٌعد خاصٌة ممٌزة للمعدنج/ وهو اقل تردد  

س/ هل ٌمكن ان تنبعث الكترونات ضوبٌة من سطح المعدن اذا كان تردد الضوء الساقط اقل من تردد العتبة لذلك 

            المعدن ؟ 

 لتحرٌر االلكترون من سطح المعدن .قلٌلة ال تكفً   E = hfج/ ال ٌمكن الن طاقة الفوتون الساقط  

    س/ عالَم تعتمد الطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات الضوبٌة المنبعثة من سطح المعدن ؟

 ج/ تعتمد على تردد الضوء الساقط حٌث تزداد بزٌادة تردد الضوء الساقط. 

     ؟ س/ من هو العالم الذي استطاع ان ٌعطً تفسٌراً ناجحاً للظاهرة الكهروضوبٌة

 فً الكتاب 142ج/ ص 
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 ٌمكن تلخٌص قوانٌن الظاهرة الكهروضوبٌة كما ٌأتً :    

     =            = hf – w                            

 ام اي طرفٌن من العالقات السابقة كما وٌمكن ان تعطى الطاقة الحركٌة بالعالقة التالٌة ٌمكن استخد 

            =  
 

 
 m    

            e= 1.6 xهً شحنة االلكترون وتساوي    eحٌث ان  

          جهد االٌقاؾ او القطع     

     ات الضوبٌة وتعطى بالعالقة الطاقة الحركٌة العظمى لإللكترون       

 m      تمثل كتلة االلكترون        

          ثل انطالق اإللكترون تم        

 h     ٌمثل ثابت بالنك           

   f    ٌمثل تردد الضوء الساقط          

   w    ٌمثل دالة الشؽل للمعدن وٌعطى بالعالقةw = h    هو تردد العتبة للمعدن    حٌث 

  دات من خالل العالقات التالٌة فً المسابل دابماً ٌعطً االطوال الموجٌة  وعلٌه ٌمكن حساب الترد 

  F = 
 

ג
  =   و      

 

 ג
גحٌث ان     

 
 ٌمثل طول موجة العتبة     

  e V           1 e V = 1.6 x       Jفولط    –ٌمكن تحوٌل الطاقة من جول الى الكترون     

 = J 1     فولط الى جول كما ٌلً e Vكما ٌمكن التحوٌل من الكترون   
 

           
  e V 

          س/ ما المقصود بـ دالة الشؽل للمعدن ؟

 فً الكتاب 142ج/ ص 

 س/ كٌؾ استطاع العالم اٌنشتاٌن ان ٌفسر الظاهرة الكهرو ضوبٌة والتً لم تستطٌع الفٌزٌاء الكالسٌكٌة ان تفسرها ؟

 وٌة مستنداً الى نظرٌة الكم لبالنك .ج/ لقد استطاع تفسٌر ذلك على وفق المعادلة الكهروض 

       س/ هل ٌمكن ان ٌحدث انبعاث كهروضوبً فً الحاالت االتٌة ؟

 1- E < W 2-  E = W 3-   E > W         

 فً الكتاب  فقرة تذكر 143ج / ص 

بعثة من سطح س/ وضح برسم مخطط بٌانً العالقة الخطٌة بٌن الطاقة الحركٌة العظمى لإللكترونات الضوبٌة المن 

     وتردد الضوء الساقط علٌه ؟ وما الذي ٌمثله مٌل المستقٌم ؟ المعدن  

 فً الكتاب 144ج / ص 

          س/ ما المقصود بـ طول موجة العتبة ؟ 

 فً الكتاب  144ج / ص 

         س/ اذكر تطبٌقات الظاهرة الكهروضوبٌة ؟

 فً الكتاب 144ج / ص 
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       س/ اذكر احد االدلة المهمة التً تؤكد السلوك الدقابقً للضوء ؟

 فً الكتاب 146ج/ ص 

       ام ٌسلك سلوك الجسٌمات ؟س/ اٌسلك الضوء سلوك الموجات 

 فً الكتاب  146ج / ص 

         وك المزدوج للفوتون ؟س/ كٌؾ ٌمكننا رٌاضٌا تفسٌر السل

     المصاحب للفوتون ٌتناسب عكسٌاً مع زخم الفوتون ؟س/ اثبت ان الطول الموجً 

 فً الكتاب  االشتقاق  147- 146ج /السؤالٌن نفس الجواب  ص  

 

         س/ هل ان للجسٌمات سلوك ثنابً اثناء حركتها ؟

 فً الكتاب 147ج / ص 

          س/ اذكر نص فرضٌة دٌبرولً ؟

 فً الكتاب 147ج / ص 

     ت المرافقة ) المصاحبة ( لحركة جسٌم مثل االلكترون ؟الموجاما نوع  س/

 فً الكتاب 147ج / ص  

 = ٌمكن حساب الطول الموجً المصاحب لحركة الجسٌمات حسب فرضٌة دٌبرولً من العالقة التالٌة    
 

   
  ג 

 الكتلة ومن خالل العالقة ٌمكن مالحظة ان الطول الموجً ٌتناسب عكسٌاً مع  

 

          د بالمٌكانٌك الكمً ؟س/ ماذا ٌقص

 فً الكتاب 150ج/ ص 

      س/ ما الكمٌة التً ٌهتم بدراستها المٌكانٌك الكمً ؟ وماذا ٌقصد بها ؟

كمٌة التً تؽٌراتها تشكل الموجات ج/ الكمٌة التً ٌهتم بها المٌكانٌك الكمً هً دالة الموجة وٌقصد بها : وهً ال 

وهً صٌؽة رٌاضٌة إذ ان قٌمة دالة الموجة المرافقة لجسٌم متحرك فً نقطة   وٌرمز لها بالمرز   المادٌة 

ولزمن معٌن تتعلق باحتمالٌة ) ارجحٌة ( اٌجاد الجسٌم فً ذلك المكان والزمان . حٌث ان معٌنة فً الفضاء  

لوحدة الحجم إلٌجاد الجسٌم فً الذي ٌوصؾ بدالة الموجة فً نقطة معٌنة فً لٌة كثافة االحتمالٌة اي االحتما 

  فً ذلك الزمان والمكان المعٌنٌن .        الفضاء ولزمن معٌن تتناسب تناسباً طردٌاً مع قٌمة  
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        س/ اذكر نص مبدأ الالدقة ) الالٌقٌن ( لهاٌزنبرك ؟

 فً الكتاب 152ج / ص 

   X ∆P∆ٌعبر عن مبدأ الالدقة بالعالقة التالٌة       
 

  
           

         ٌمثل الالدقة فً الموضع X∆حٌث ان   

فً  الخطأتمثل  ∆وهنا ال     ∆P= m∆ٌمثل الالدقة فً الزخم وٌمكن ان ٌعطى بالعالقة  P∆وان  

 الزخم او السرعة  

 

 

       / ما الذي اضافته النظرٌة النسبٌة للمفاهٌم الكالسٌكٌة ؟س 

 فً الكتاب 153ج / ص 

     / كٌؾ تنظر النظرٌة الكالسٌكٌة والنظرٌة النسبٌة الى مفهوم الحركة النسبٌة ؟س 

 فً الكتاب 153ج / ص 

    رهما ؟س/ تعتمد النظرٌة النسبٌة الخاصة ألٌنشتاٌن على فرضٌتٌن او مبدأٌن اساسٌٌن اذك

              فً الكتاب 154ج / ص 

  

نسبٌة الزمن  : حٌث ٌوجد فارق بٌن الزمن الذي ٌقٌسه الراصد المتحرك بسرعة عالٌة والزمن الذي ٌقٌسه  -1

         الراصد الساكن 

 ٌصبح اقلنسبٌة الطول  حٌث ان طول الجسم المتحرك  -2

     : حٌث ان كتلة الجسم ستزداد عندما ٌكون متحركا بسرعة عالٌة نسبٌة الكتلة  -3

   m = 
  

√   
  

  

           

      تمثل كتلة الجسم وهو ساكن      حٌث ان  

 تمثل كتلة الجسم وهو متحرك وتسمى الكتلة النسبٌة   mوان  

     E = m لطاقة تكافؤ الكتلة وا

 من خالل هذه العالقة ٌمكن حساب الكتلة المتحولة الى طاقة  وكذلك ٌمكن حساب الطاقة المتحولة الى كتلة    
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 اعالت الكٌمٌابٌة وتحدد الخواص الكهربابٌة للمادة ؟س/ ما األؼلفة االلكترونٌة التً تشارك الكتروناتها فً التف

 فً الكتاب 161ج/ ص 

           س/ ما المقصود بؽالؾ التكافؤ ؟

ج / وهو الؽالؾ الثانوي الخارجً االبعد عن النواة وااللكترونات التً تشؽل هذا الؽالؾ تسمى الكترونات  

 التكافؤ . 

          س/ ما المقصود بـ الكترونات التكافؤ ؟

 فً الكتاب 161ج / ص 

    س/ اٌهما ٌمتلك اكبر قدراً من الطاقة الكترونات التكافؤ ام االلكترونات االقرب للنواة ؟

 فً الكتاب 161ج / ص  

       س/ علل / تعد طاقة االلكترون سالبة عندما ٌكون مرتبط بالذرة ؟

 فً الكتاب 162ج / ص 

     مقاومتها -2توصٌلٌتها الكهربابٌة    -1 س/ قارن بٌن الموصالت والعوازل واشباه الموصالت من حٌث ؟

 فً الكتاب  162ج / ص 

          س/ ما المقصود بالمواد شبه الموصلة ؟

 فً الكتاب 162ج /  
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     اص االلكترونٌة للمواد الصلبة ؟س/ اذكر انواع حزم الطاقة التً تحدد الخو

 حزمة التوصٌل -2حزمة التكافؤ    -1ج /  

        س/ قارن بٌن حزمة التكافؤ وحزمة التوصٌل  من حٌث :

تروناتها فً التوصٌل الكهربابًقابلٌة الك -3  قابلٌة الكتروناتها على الحركة  -2  طاقة الكتروناتها   -1  

 فً الكتاب 163ج / ص 

    التكافؤ الى حزمة التوصٌل ؟ا مقدار الطاقة الالزمة النتقال االلكترون من حزمة س/ م

 ج / ٌجب ان ٌمتلك االلكترون طاقة ال تقل عن مقدار ثؽرة الطاقة لكً ٌنتقل الى حزمة التوصٌل  

     س/ بماذا تتصؾ حزم الطاقة فً المواد العازلة والموصلة وشبه الموصلة ؟

  165- 164ج / ص   

       س/ علل / ان المادة العازلة ال تمتلك قابلٌة توصٌل كهربابٌة  ؟

 فً الكتاب 164ج / ص 

 

     س/ ما هً اهم المواد شبه الموصلة االكثر استعماالً فً التطبٌقات االلكترونٌة ؟

 فً الكتاب 165ج/ ص 

 ( ٌمتلك قابلة توصٌل كهربابً بوساطة التأثٌر الحراري ؟س / كٌؾ ٌمكننا جعل شبه الموصل النقً ) السٌلٌكون مثالً 

 فً الكتاب 165ج / ص 

         فجوة ( ؟ –س / كٌؾ ٌتولد الزوج  ) الكترون 

 فً الكتاب 166ج / ص  

       فجوة ( ؟ -س / عالَم ٌعتمد معدل تولٌد االزواج  ) الكترون 

 فً الكتاب 166ج / ص 

      الجرمانٌوم  -2السلٌكون       -1كل من : س/ ما مقدار ثؽرة الطاقة فً 

 فً الكتاب 166ج / ص 

    س/ هل ٌنساب تٌار كهربابً خالل المادة شبه الموصلة النقٌة ؟ وما نوع هذا التٌار ؟

 فً الكتاب 166ج / ص  

  س/ ما الذي ٌحدد إشؽال االلكترونات مستوى معٌن من مستوٌات الطاقة المسموح بها لإللكترونات ؟

 فً الكتاب 167ج / ص 

          توى فٌرمً ؟س/ ما المقصود بمس

 فً الكتاب  167ج / ص 
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       س/ ما الؽرض من تطعٌم ) تشوٌب ( المواد شبه الموصلة النقٌة ؟

 فً الكتاب 167ج /  

  Nشبه الموصل نوع 

       ؟ Nس/ كٌؾ ٌمكن الحصول على بلورة شبه موصل نوع 

 فً الكتاب 168ج / ص 

           س/ ما المقصود بالذرة المانحة ؟

ج/ وهً ذرة خماسٌة التكافؤ عند اضافتها الى المادة شبه الموصلة النقٌة تكون اربع اواصر تساهمٌة مع اربع  

 مجاورة وتمنح احد الكتروناتها لٌشارك فً عملٌة التوصٌل وتصبح اٌون موجب  ذرات  

   وما هً حامالت الشحنة االقلٌة ؟ Nالت االؼلبٌة للشحنة فً شبه الموصل نوع س/ ما هً الحام

 فً الكتاب 168ج / ص  

واحٌانا بالبلورة  Nس/ لماذا تسمى بلورة شبه الموصل بعد تطعٌمها بشوابب خماسٌة التكافؤ بشبه الموصل نوع 

        وهل ان شحنة هذه البلورة سالبة ؟   السالبة ؟ 

 فً الكتاب 169ج / ص  

 Pشبه الموصل نوع 

       ؟  Pس / كٌؾ ٌمكن الحصول على بلورة شبه الموصل نوع 

 فً الكتاب 169ج / ص 

           س/ ما المقصود بالذرة القابلة ؟

ج / وهً ذرة ثالثٌة التكافؤ عند اضافتها الى المادة شبه الموصلة النقٌة تكون ثالث اواصر تساهمٌة مع ثالث  

ورة وتبقى االصرة الرابعة ؼٌر مشبعة وتقبل الكترون من ذرة مجاورة لتولد فجوة تشارك فً عملٌة مجا ذرات 

 وعندها تصبح الذرة القابلة اٌون سالب التوصٌل 

          س/ ما المقصود بالمستوى القابل ؟

 الطاقة  وٌقع ضمن ثؽرة Pج / وهو مستوى الطاقة الذي ولدته الذرات القابلة فً شبه الموصل نوع  

   وماهً حامالت الشحنة االقلٌة ؟ Pس/ ما هً الحامالت االؼلبٌة للشحنة فً شبه الموصل نوع 

 فً الكتاب 170ج / ص  

واحٌانا  Pس/ لماذا تسمى بلورة شبه الموصل بعد تطعٌمها بشوابب ثالثٌة التكافؤ ) مثل البورون ( بشبه الموصل نوع 

      ن شحنة هذه البلورة موجبة ؟من النوع الموجب ؟ وهل ا البلورة  

 فً الكتاب 170ج / ص  
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         ؟ PNس/ ما الؽرض من استعمال الثنابً 

 فً الكتاب 170ج / ص 

         ؟ PNس/ كٌؾ ٌمكن الحصول على الثنابً 

 فً الكتاب 171 – 170ج / ص  

         ؟PNس/ كٌؾ تتولد منطقة االستنزاؾ فً الثنابً 

مولدة اٌونات موجبة فً  Pتنتشر الى المنطقة  PNوالقرٌبة من الملتقى  N/ ان االلكترونات الحرة فً المنطقة  ج 

 Pعبر الملتقى مولدة اٌونات سالبة فً المنطقة  Nالى المنطقة  Pوانتقال الفجوات من المنطقة  Nالمنطقة   

وبذلك تنشا منطقة رقٌقة على جانبً الملتقى  تحتوي  تلتحم االلكترونات مع الفجوات القربة مع الملتقى  وعندبذ 

 وتكون خالٌة من حامالت الشحنة تسمى Pواٌونات سالبة فً المنطقة  Nفً المنطقة  اٌونات موجبة 

 ) منطقة االستنزاؾ (   

          س/ ما المقصود بمنطقة االستنزاؾ ؟

 الجواب السابق سج/ نف  

           س/ ما المقصود بحاجز الجهد ؟

 ضمن منطقة االستنزاؾ  P و Nج / وهو فرق الجهد المتولد بٌن االٌونات الموجبة والسالبة فً المنطقتٌن  

          س/ عالم ٌتعمد مقدار حاجز الجهد ؟ 

 فً الكتاب 215ج /  ص  

       ؟ PNس/ ما هً طرق انحٌاز الملتقى فً الثنابً البلوري 

 االنحٌاز العكسً  -2ٌاز االمامً      االنح -1ج /  

    بطرٌقة االنحٌاز االمامً تربط معه مقاومة على التوالً ؟  PN س/ علل / عند ربط الثنابً

 ج / وذلك لتحدٌد التٌار المنساب فً الثنابً ولتجنب تلؾ الثنابً 

        س/ مذا ٌحصل للثنابً عندما ٌكون محٌزاً امامٌاً ؟

 تابفً الك 216ج / ص 

 بطرٌقة االنحٌاز االمامً تضٌق منطقة االستنزاؾ وٌقل حاجز الجهد للملتقى ؟ PNس/ علل / عند ربط الثنابً 

 فً الكتاب 216ج / ص 

     بطرٌقة االنحٌاز االمامً ٌنساب تٌار كبٌر ؟ PNس/ علل / عند ربط الثنابً 

 ج / نفس الجواب السابق  

        زاً عكسٌاً ؟س/ ماذا ٌحصل للثنابً عندما ٌكون محٌ

 فً الكتاب 173-172ج/ ص  
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بطرٌقة االنحٌاز العكسً تتسع منطقة االستنزاؾ وٌزداد حاجز الجهد على جانبً  PNس/ علل / عند ربط الثنابً 

            الملتقى ؟ 

 فً الكتاب 173ج/  

    عند ربطه بطرٌقة االنحٌاز العكسً ؟ PNس/ علل / ٌنساب تٌار صؽٌر فً الثنابً 

 ج / نفس الجواب السابق 

 باالنحٌاز العكسً -2باالنحٌاز االمامً    -1س/ ارسم مخطط لدابرة كهربابٌة توضح فٌها طرٌقة ربط الثنابً : 

 (  27فً الكتاب الشكل )  173ج / ص 

            س/ اذكر بعض انواع الثنابٌات ؟

   ضوء بطرٌقة االنحٌاز العكسً قبل تسلٌط الضوء علٌه ؟/ علل / ٌربط الثنابً المتحسس للس

 فً الكتاب 175ج / ص  

         س/ ما هو عمل الثنابً المتحسس لضوء ؟

 فً الكتاب 175ج/ ص 

        س/ اذكر بعض استعماالت الثنابً المتحسس لضوء ؟

 فً الكتاب 175ج / ص 

      للضوء من حٌث :  س/ قارن بٌن الثنابً المتحسس لضوء والثنابً الباعث

       استعماالته  -3عمل الثنابً     -2طرٌقة االنحٌاز    -1 

 فً الكتاب 176 – 175ج/ ص 

           س/ ما المقصود بالترانزستور ؟

 فً الكتاب 177ج / ص  

          س/ ما هً مناطق الترانزستور ؟

 فً الكتاب 177ج/ ص 

     فً الترانزستور باالتجاه االمامً وٌشوب بنسبة عالٌة ؟ س/ علل / ٌحٌز الباعث

 ج/ وذلك لكً ٌجهز اكبر عدد من حامالت الشحنة  

       س/ علل / تكون القاعدة فً الترانزستور رقٌقة وقلٌلة الشوابب ؟

 ج / لكً تمرر اكبر عدد من الشحنات من الباعث باتجاه الجامع 

           س/ ماهً انواع الترانزستور ؟

  NPNالترانزستور  -PNP  2الترانزستور  -1ج/  
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  PNPس/ ما نوع الشحنات التً ٌجهزها الباعث ) التً تقوم بعملٌة التوصٌل الكهربابً ( فً الترانزستور نوع 

 فً  الكتاب 178ج/ ص 

  NPNانزستور نوع س/ ما نوع الشحنات التً ٌجهزها الباعث ) التً تقوم بعملٌة التوصٌل الكهربابً ( فً التر

 فً الكتاب 178ج/ ص 

          س/ اذكر اهم استعماالت الترانزستور؟

 فً الكتاب 179ج/ ص  

         س/ اذكر انواع الترانزستور المستعملة كمضخم ؟

 فً الكتاب 179ج / ص 

         س/ بَم ٌمتاز المضخم ذو القاعدة المشتركة ؟

 فً الكتاب 180ج/ ص 

 ارجة تكون بالطور نفسه مع االشارة الداخلة فً المضخم ذو القاعدة المشتركة  . ما تفسٌر ذلك ؟س / االشارة الخ

 فً الكتاب 180ج / ص  

 س / بَم تتمٌز دابرة المضخم ذي الباعث المشترك 

 ٌمكن تلخٌص قوانٌن المضخمات كالتالً :

 قوانٌن عامة 

                     واكبر من تٌار القاعدة      ٌار الجامع اكبر من ت   دابما ٌكون تٌار الباعث           

 =    مقاومة الدخول             
   

   
 =     ومقاومة الخروج                 

    

    
   

 المضخم ذو القاعدة المشتركة  

 Cوالخروج من الجامع   Eع ٌكون الدخول من الباعث فً هذا النو

 =  ربح الفولطٌة        
    

   
 = 
  

  
   

ربح التٌار             
    

   
 = 
  

  
=α 

 =α Gربح القدرة          
    

   
 =    x   

          ما المقصود بالدوابر المتكاملة ؟ س/

 فً الكتاب 182ج / ص 

        س/ اذكر الطبقات االساسٌة المكونة للدوابر المتكاملة ؟

 فً الكتاب 183ج / ص 

       س/  بَم تتمٌز الدوابر المتكاملة عن الدوابر الكهربابٌة االعتٌادٌة ؟

 فً الكتاب 183ج /  ص 
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 مستوٌات الطاقة وانوذج بور للذرة 

          س: اذكر نموذج رذرفورد للذرة ؟

                 فً الكتاب 189ص \ج  

       س: ما هً االسباب التً ادت الى فشل نموذج رذر فورد ؟

              فً الكتاب 189ص \ج  

       حول النواة ؟ س: هل ان االلكترون ٌفقد طاقة بسبب دورانه

كال . ألنه مستمر فً الدوران حول النواة واذا فقد طاقة بسبب دورانه هذا ٌعنً انه ٌخسر طاقته بصورة  \ج  

ومن ثم تنهار البنٌة الذرٌة .  مستمرة ومن ثم ٌجب ان ٌنتهً بحركة حلزونٌة مقترباً من النواة فً زمن قصٌر  

ً لكن فً الحقٌقة أن شٌباً من هذا ال   .قبٌل ال ٌحدث مطلقا

        س: تحت أي ظروؾ ممكن ان تبعث الذرة اشعاع ؟

كهربابً فً االنابٌب  ٌمكن ان تبعث الذرة اشعاع تحت ظروؾ خاصة مثل تسخٌن المواد او تعرٌضها لجهد \ج  

 المفرؼة. 

    ة ؟س: ما الذي ٌتوجب ان ٌمتلكه االلكترون للبقاء فً المستوى الذي ٌدور به حول النوا

           ( 1) النقطة  فً الكتاب  191ص \ج  

          س: ما هً شحنة الذرة حسب فرضٌة بور؟

           فً الكتاب 191ص \ج  

                    

اذا كانت طاقة االلكترون عالٌة ستكون طاقة ارتباطه بالنواة ضعٌفة وٌدور فً مدار بعٌد عن النواة . اما اذا  

 قته ضعٌفة ستكون طاقة ارتباطه بالنواة عالٌة وٌدور فً مدار قرٌب من النواةكانت طا 

توجد فً المدار الواحد حول النواة عدة مستوٌات للطاقة وٌمكن ان تنتقل االلكترونات بٌن تلك المستوٌات حسب       

         وكما ٌلً :      -    = hf العالقة 

الى مستوى طاقة اعلى    فإنه ٌنتقل من مستوى طاقته الواطا  E = hf طاقة مقدارها اذا اكتسب االلكترون  -1 

         -    = hfتساوي الفرق بٌن المستوٌٌن     E = hf بشرط ان تكون الطاقة المكتسبة         

استقرارها فتفقد طاقتها بشكل فوتون  بعد أن تكتسب الذرة طاقة فإنها تصبح متهٌجة وتمٌل للعودة الى حالة -2 

     -    = hfطاقته تساوي الفرق بٌن المستوٌٌن    
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 طٌف ذرة الهٌدروجٌن 

        درس العالم بور ذرة الهٌدروجٌن االعتٌادي ؟ \س : علل 

                  فً الكتاب 191ص \ج  

 ة الهٌدروجٌن فً المستوٌات العلٌا للطاقة عندما ٌكون متهٌجاً ؟س: ما الفترة الزمنٌة التً ٌبقى بها الكترون ذر

                فً الكتاب 191ص \ج  

        س: بَم ٌسمى اوطأ مستوى طاقة لذرة الهٌدروجٌن ؟

                فً الكتاب 191ص \ج  

ات العلٌا للطاقة الى مستوٌات اوطأ ؟س: ما هً سالسل الطٌؾ الناتجة من انتقال الكترون ذرة الهٌدروجٌن من المستوٌ

 فً الكتاب192 – 191ص \ج  

س: ما نوع سلسة الطٌؾ الناتج وما مدى تردداته عند انتقال الكترون ذرة الهٌدروجٌن من المستوٌات العلٌا للطاقة الى:

            المستوى االول للطاقة  -1 

            المستوى الثانً للطاقة  -2 

            للطاقة  الثالث المستوى -3 

            للطاقة  الرابعالمستوى  -4 

            المستوى الخامس للطاقة  -5 

 فً الكتاب 192 – 191ص \ج   

                  االطٌاف 

                      س: ما المقصود بالطٌؾ ؟ 

              فً الكتاب 192ص  \ج  

     ما هً اهم الدراسات التً ادت الى معرفة التركٌب الذري والجزٌبً للمواد ؟ س:

                فً الكتاب 192ص  \ج  

           س: ما المقصود بالمطٌاؾ ؟

   وهو جهاز ٌتم بواسطته تحلٌل الضوء الصادر عن المواد لؽرض دراسة تركٌبها  الذري والجزٌبً . \ج  

      صادر الضوبٌة المستعملة فً دراسة االطٌاؾ  ؟س: ما هً اهم الم

  فً الكتاب 192ص \ج  

                  

                 انواع االطٌاف 

        س:  اشرح نشاطاً ٌوضح كٌفٌة دراسة انواع االطٌاؾ ؟

                   فً الكتاب 193ص \ج  

           س: اذكر انواع االطٌاؾ ؟ 

   فً النشاط 193ص \ج  
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                   اطٌاف االنبعاث 

          س: اذكر اصناؾ اطٌاؾ االنبعاث ؟

             فً الكتاب 195 – 194ص \ج  

          س: ما هً مصادر االطٌاؾ التالٌة ؟

   الطٌؾ الحزمً البراق  -3    الطٌؾ الخطً  -2  الطٌؾ المستمر  -1 

              فً الكتاب 195 – 194ص \ج  

       س: ما هو شكل الصورة المتكونة على الشاشة لألطٌاؾ التالٌة ؟

   الطٌؾ الحزمً البراق -3    الطٌؾ الخطً  -2  الطٌؾ المستمر  -1 

              فً الكتاب 195 – 194ص \ج   

        ؟ٌعد الطٌؾ الخطً صفة ممٌزة للذرات  \س:علل 

          وذلك الن لكل عنصر طٌفاً خطٌاً خاصاً به  \ج      

س: لقد ادت دراسة االطٌاؾ الى تطوٌر طرابق الكشؾ عن وجود عنصر مجهول فً مادة ما او معرفة مكونات سبٌكة

           كٌؾ ٌتم ذلك ؟   

                    195ص \ج  

 

                أطٌاف االمتصاص 

          طٌؾ االمتصاص ؟س: ما المقصود ب

             فً الكتاب195ص  \ج  

          س: ما المقصود بخطوط فرانهوفر ؟ 

وهً خطوط سوداء موجود فً طٌؾ الشمس المستمر سمٌت بذلك االسم نسبة لمكتشفها العالم فرانهوفر  \ج  

             خط منها . 600والذي اكتشؾ ما ٌقرب من     

      ظهور الخطوط السوداء فً طٌؾ الشمس المستمر ؟ س: ما هو سبب 

                 فً الكتاب 196ص \ج  

        س: ما المقصود بطٌؾ االمتصاص الخطً للشمس ؟ 

               فً الكتاب 196ص \ج  

      س: كٌؾ تمكن العلماء من معرفة انواع الؽازات المحٌطة بالشمس ؟

 ة طٌؾ االمتصاص الخطً للشمس .وذلك عن طرٌق دراس  \ج 

                   األشعة السٌنٌة 

             س: ما المقصود باألشعة السٌنٌة ؟

                فً الكتاب 196ص  \ج  

      األشعة السٌنٌة ال تتأثر بالمجاالت الكهربابٌة والمؽناطٌسٌة ؟ \س: علل 

               ألنها لٌست دقابق مشحونة . \ج  

             س: كٌؾ ٌمكن الحصول على األشعة السٌنٌة ؟

         س: ما هً مكونات جهاز تولٌد االشعة السٌنٌة ؟

                فً الكتاب 196ص \ج  

    ٌتم اختٌار الهدؾ فً جهاز تولٌد األشعة السٌنٌة من مادة ذات عدد ذري كبٌر  ؟ \س: علل 

               فً الكتاب 196ص \ج  
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                  نوعا طٌف األشعة السٌنٌة 

        تعد االشعة السٌنٌة ظاهرة كهروبٌة عكسٌة ؟ \س: علل 

                فً الكتاب 197ص \ج  

          س: أذكر انواع طٌؾ االشعة السٌنٌة ؟

               فً الكتاب 197ص\ج  

        ؾ الخطً الحاد ؟س: كٌؾ تتولد االشعة السٌنٌة ذات الطٌ

              فً الكتاب 197ص \ج  

      س: أي انواع طٌؾ االشعة السٌنٌة ٌعد صفة ممٌزة لذرات مادة الهدؾ ؟

               فً الكتاب 197 \ج   

        س: كٌؾ تتولد االشعة السٌنٌة ذات الطٌؾ المستمر ؟

                فً الكتاب 197ص \ج   

        م ٌتوقؾ اعظم تردد لفوتون االشعة السٌنٌة  ؟س: عال

 فً الكتاب 197ص \ج  

 

 عند تسلٌط فرق جهد على طرفً جهاز تولٌد االشعة السٌنٌة فإنه ٌعجل االلكترونات وٌكسبها طاقة حركٌة          

اقة فوتون االشعة وعند اصطدام االلكترونات بمادة الهدؾ تتحول الطاقة الحركٌة الى ط KE = Veمقدارها  

  KE = hfالسٌنٌة   

 KE = Ve                         ٌمثل فرق الجهد على طرفً جهاز تولٌد االشعة السٌنٌة V حٌث ان      

 KE = hf          شحنة االلكترون e= 1.6 x        C 

 hf= Ve         تردد فوتون االشعة السٌنٌة المتولدة f 

   ولٌد االشعة السٌنٌة نطبق القوانٌن اعاله حسب معطٌات السؤاللحل أي مسألة خاصة بت 

 وٌمكن اٌضاً االستعانة بقوانٌن اخرى وهً :  

 KE = 
 

 
كتلة االلكترون    m = 9.11 x       kg  ,  سرعة االلكترون                 

 f= 
 

ג
طول موجة االشعة السٌنٌة                   ג الضوء فً الفراغ     ,     سرعة  C  

  الجول وٌتم التحوٌل كما ٌلً :  Jفولت او بوحدة  –الكترون  e vفً بعض االحٌان ٌطلب الطاقة بوحدة      

 نقوم بقسمة الطاقة التً هً بوحدة الجول على شحنة االلكترون e vالى  Jللتحوٌل من  -1

1 J = 
 

           
  e v     ,        2J = 

 

           
   e v   

 بشحنة االلكترون   e vنقوم بضرب الطاقة التً هً بوحدة   Jالى  e vللتحوٌل من  -2

1 e v = 1 x              J       ,        2 ev = 2 x             J 
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          س: اذكر ثالث تطبٌقات لألشعة السٌنٌة ؟

                 فً الكتاب 199 -198ص  \ج  

  تستعمل االشعة السٌنٌة للتعرؾ على اسالٌب الرسامٌن والتمٌٌز بٌن اللوحات الحقٌقٌة والمزٌفة ؟ \س: علل 

                 فً الكتاب  199ص \ج  

                  تأثٌر كومبتن 

           س: ما المقصود بتأثٌر كومبتن ؟

               فً الكتاب 199ص \ج  

  عالَم ٌتوقؾ مقدار الزٌادة الحاصل فً طول موجة االشعة السٌنٌة المستطارة فً تأثٌر كومبتن ؟س: 

                فً الكتاب 199ص \ج  

    س: أذكر احد االدلة المهمة التً تؤكد السلوك الدقابقً للموجات الكهرومؽناطٌسٌة ؟

 فً الكتاب 211ص\ج  

 = ג – ג = ג ∆      
 

   
 ( 1- COS Ɵ )  هذه العالقة خاصة بحساب الزٌادة فً الطول الموجً فً تأثٌر كومبتن 

ٌمكن التعوٌض عن الثوابت التالٌة   
 

   
 والذي ٌمثل طول موجة كومبتن        x 0.24بالمقدار    

                اللٌزر والمٌزر 

       اث المحفز ؟س: من هو واضع االساس النظري لعملٌة االنبع

                  1917العالم البرت اٌنشتاٌن عام   \ج  

          س: من هو اول من صمم جهاز لٌز ؟

              فً الكتاب 212ص \ج  

               خصائص أشعة اللٌزر 

       ٌمكن ان تتداخل موجات اللٌزر فٌما بٌنها تداخالً بناًء ؟ \س: علل 

          ك الن اشعة اللٌزر متشاكهة وتمتلك نفس االتجاه والطاقة .وذل \ج  

     س: عند سقوط اشعة اللٌزر على حاجز نالحظ ظهور نقاط مرقطة صؽٌرة ؟

       بسبب حدوث التداخل بٌن موجات اشعة اللٌزر ألنها متشاكهة وتمتلك نفس االتجاه والطاقة .  \ج  

    تركز فً مساحة صؽٌرة وذات شدة سطوع عالٌة  ؟إن طاقة اشعة اللٌزر ت \س: علل 

 وذلك لقلة انفراج اشعة اللٌزر .  \ج  

                 آلٌة عمل اللٌزر 

                 س: ما شروط تولٌد اللٌزر ؟

           س: ما اسس عمل اللٌزر ؟

           النقاط الثالث مع الشرح   214السؤالٌن نفس الجواب ص \ج  

   س: ما االنتقاالت التً تحصل بٌن مستوى طاقة المتهٌج والمستوى االرضً الالزمة لتولٌد اللٌزر ؟

             3و  2النقطتٌن  214ص \ج  

         س: ما االنتقاالت التً تعمل على تولٌد اللٌزر ؟

                 النقاط الثالث  214ص \ج  
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          س: ما المقصود باالمتصاص المحتث ؟

              فً الكتاب 214ص \ج  

     س: من اي مستوى والى اي مستوى للطاقة تنتقل الذرة فً انواع االنتقال التالٌة ؟

    االنبعاث المحفز  -3االنبعاث التلقابً         -2االمتصاص المحتث         -1 

                فً الكتاب 214ص \ج  

               وزٌع المعكوس توزٌع بولتزمان والت

       س: ما المقصود بتوزٌع بولتزمان ؟ اذكر العالقة الرٌاضٌة ؟

               فً الكتاب 215ص  \ج  

        س: ارسم مخطط بٌانً ٌوضح توزٌع بولتزمان للذرات ؟

 ( 32الشكل )  215ص \ج  

ذرات حسب توزٌع بولتزمان وٌكون متزن حرارٌاً عند درجةإذا كان النظام متزن حرارٌاً عندها ٌكون توزٌع ال      

     -    = hfحرارة الؽرفة وعندها ٌكون    

                  التوزٌع المعكوس 

          س: ما المقصود بالتوزٌع المعكوس ؟

                  فً الكتاب 216ص \ج  

        ؟ س: ما الشرط الالزم لحصول التوزٌع المعكوس

               إذا كان النظام ؼٌر متزن حرارٌا ً . \ج  

          س: ما المقصود بالمستوى شبه المستقر ؟

وهو مستوى طاقة للذرات ذي عمر زمنً اطول نسبٌاً وٌتولد هذا المستوى عندما ٌكون النظام ؼٌر متزن  \ج  

  .وعندها ٌكون النظام فً حالة توزٌع معكوس  حرارٌاً  

                 مكونات جهاز اللٌزر

     س: ما هً أهم المكونات الربٌسٌة التً ٌشترط وجودها فً اجهزة اللٌزر ؟

               فً الكتاب 217ص \ج  

    تقنٌة الضخ -3  المرنان  -2 الوسط الفعال  -1   س: ما المقصود بكل مما ٌأتً : 

              فً الكتاب 218ص \ج  

     : عالَم تعتمد قٌمة انعكاسٌة المرآة العاكسة جزبٌاً الموجودة فً المرنان ؟س

                          فً الكتاب 218ص\ج  

      س: ما الفابدة العملٌة من وجود المرآة العاكسة جزبٌاً فً المرنان ؟

ة الضوء فتعكسه مرة اخرى داخل تسمح بنفوذٌة معٌنة من الضوء الساقط علٌها خارج المرنان اما بقٌ \ج  

               المرنان إلدامة عملٌة التضخٌم 

           س: أذكر أنواع تقنٌة الضخ ؟

              فً الكتاب 219 – 218ص \ج  

 تقنٌة الضخ الكهربابً -2تقنٌة الضخ الضوبً    -1 س: ما نوع اللٌزرات التً تستخدم فٌها تقنٌة الضخ التالٌة :

 فً الكتاب 219 – 218ص \ج  
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                  منظومات مستوٌات اللٌزر

          ؟س: أذكر منظومات مستوٌات اللٌزر

               فً الكتاب 219ص \ج  

     س: ما هً مستوٌات الطاقة التً تمثل المستوى شبه المستقر فً كٌل مما ٌأتً :

     المنظومة رباعٌة المستوى -2   المنظومة ثالثٌة المستوى -1 

             فً الكتاب 211 – 219ص \ج  

رباعٌة المستوى -2ثالثٌة المستوى  -1س: ما هً مستوٌات الطاقة التً ٌتحقق بٌنها التوزٌع المعكوس فً المنظومات :

               فً الكتاب 211 – 219ص \ج  

      المنظومة رباعٌة المستوى ؟شبه فارغ فً    ٌكون المستوى  \س: علل 

                  الى المستوى االرضً    بسبب الهبوط السرٌع للذرات من المستوى  \ج  

   س: اٌهما افضل لتولٌد اللٌزر منظومة المستوٌات الثالثة أم منظومات المستوٌات االربعة ؟ ولماذا ؟

 ألنها تتطلب طاقة ضخ اقل لتحقٌق عملٌة التوزٌع المعكوس منظومة المستوٌات االربعة تكون افضل  \ج  

              مقارنة مع المنظومة ثالثٌة المستوٌات . 

 

                 انواع اللٌزر

               211 – 211ص \ج   س: عدد أنواع اللٌزر ؟

                س: ما مدى قدرة اللٌزرات الؽازٌة ؟ أذكر مثال لكل مدى ؟

            س: ما مدى االطوال الموجٌة للٌزرات الؽازٌة ؟

           س: ما نوع تقنٌة الضخ المستخدمة فً اللٌزرات الؽازٌة ؟

       س: ما هً المكونات الربٌسٌة لمنظومات اللٌزرات الؽازٌة ؟

          فً الكتاب 211ص \ج   

      

               نٌون  -لٌزر الهٌلٌوم 

        نٌون ؟ -ا هو دور كل من ؼاز الهٌلٌوم وؼاز النٌون فً لٌزر الهٌلٌوم س: م

نٌون ؟ وضح ذلك -س: ما هو مصدر الطاقة التً تكتسبها ذرات الهٌلٌوم كً تصبح متهٌجة فً منظومة لٌزر الهٌلٌوم 

                              مع ذكر المعادلة ؟    

       نٌون ؟ فً ؼاز الهٌلٌوم ام ؼاز النٌون ؟ –تولٌد لٌزر الهٌلٌوم س: اٌن ٌحصل التوزٌع المعكوس ل

       نٌون ؟ –س: ما هً االطوال الموجٌة الناتجة من لٌزر الهٌلٌوم 

 فً الكتاب 212ص \ج  

               لٌزر غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون 

            س: بَم ٌمتاز لٌز ؼاز ثنابً الكاربون ؟

             كون الوسط الفعال للٌزر ؼاز ثنابً اوكسٌد الكاربون ؟س: مما ٌت

     س: ما هً االطوال الموجٌة الناتجة من لٌزر ؼاز ثنابً اوكسٌد الكاربون ؟

   فً الكتاب 213ص \ج  
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 اللٌزرات الصلبة 

                 لٌزر الٌاقوت 

           س: مما ٌتكون الوسط الفعال للٌزر الٌاقوت ؟

      س: بأي نظام ٌعمل لٌزر الٌاقوت ؟ نظام المستوٌات الثالثٌة أم الرباعٌة ؟

        فً الكتاب 213ص \ج  

                 لٌزرالنٌدمٌوم  ٌاك

                س: مما ٌتكون الوسط الفعال للٌزر النٌدمٌوم ٌاك ؟

          الثالثٌة أم الرباعٌة ؟ س: بأي نظام ٌعمل لٌزر النٌدمٌوم ٌاك ؟ نظام النستوٌات

     س: ما هً االطوال الموجٌة التً ٌمكن الحصول علٌها من لٌزر النٌدمٌوم ٌاك ؟

 فً الكتاب 213ص \ج  

                لٌزر اشباه الموصالت

            س: مما ٌتكون الوسط الفعال للٌزر أشباه الموصالت ؟

          حزمة التكافؤ فً لٌزر اشباه الموصالت ؟س: ما الذي تمثله كل من التوصٌل و

            س: ما مصدر طاقة الضخ فً لٌزر أشباه الموصالت ؟

          ( لتولٌد لٌزر أشباه الموصالت ؟ p – nس: ما نوع انحٌاز الوصلة الثنابٌة ) 

   لٌزر أشباه الموصالت ؟( لكً ٌتولد  p – nس: ما مقدار التٌار الالزم مروره فً الوصلة الثنابٌة ) 

                    فً الكتاب 214ص \ج  

           س: ما المقصود بتٌار العتبة ؟

        ( لحدوث الفعل اللٌزري . p – nوهو اقل تٌار امامً ٌتوجب مروره فً الوصلة الثنابٌة ) \ج  

     الت ؟س: ما هً المادة التً تستعمل كقاعدة لتصنٌع لٌزر ات أشباه الموص

 214ص  \ج  

                 بعض تطبٌقات اللٌزر

            215 – 214ص \ج س: أذكر ثالث تطبٌقات ألشعة اللٌزر ؟       

   نٌون إضافة الى اللٌزر المستخدم فً العملٌات الجراحٌة ؟ –ٌستعمل لٌزر الهٌلٌوم  \س: علل 

                 214ص\ج  

 ل اشعة اللٌزر فً ارسال الصور التلٌفزٌونٌة فً الجو مباشرة تكون مسافة االرسال محدودة عند استعما \س: علل 

              215ص \ج       (  ؟ 20kmقد تصل الى ) 
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 تركٌب النواة وخصائصها 

والنٌوترونات وعددها فً النواة ٌسمى بالعدد   Zتتكون النواة من البروتونات وعددها فً النواة ٌسمى بالعدد الذري 

  A = Z + Nحٌث   A ومجموعهما ٌسمى بالعدد الكتلً Nالنٌوترونً 

  ٌرمز للبروتون بالرمز )       
  حٌان ) ( وفً بعض اال P( او الرمز )   

    )     

  وٌرمز للنٌوترون بالرمز )  
 (  n( او )   

  ( اسفل ٌسار الرمز  وكما ٌأتً :  )  Z( والعدد الذري )  Xاعلى ٌسار رمز النواة )  Aٌكتب العدد الكتلً 
    ) 

    مثال االلمنٌوم ) 
  A= 27والعدد الكتلً     Z = 13( من خالل الرمز نجد ان  العدد الذري    

         u = 1.66 x      kg 1   فً هذا الفصل سٌتم التعامل مع الكتل بوحدة الكتل الذرٌة     

 931 =   نجد ان      E = mوبحسب عالقة اٌنشتاٌن   u 1عند حساب الطاقة المكافبة لكتلة      
    

 
  

 ٌمكن حساب :     

 (  ( 1) راجع المثال رقم )    q =Z eنواة من خالل العالقة   شحنة ال -1

    =Rنصؾ قطر النواة من خالل العالقة       -2
 

 X 1.2ٌمثل ثابت نصؾ القطر وٌساوي )    حٌث ان    

      ) 

 وكما ٌلً :  fفٌرمً او بوحدة ال  mالمتر  ٌمثل العدد الكتلً  وٌمكن اٌجاد نصؾ القطر اما بوحدة  Aوان 

R = {        
    

 

     

         
 

       
 ( فً الكتاب2راجع المثال رقم )  

 

 = Vحجم النواة من خالل العالقة  -3
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 طاقة الربط النووٌة

      الشحنة ؟ م من انها متشابهةس/ علل / ال تتنافر البروتونات فً النواة على الرؼ

         ى تماسكها وترابطها ؟س/ كٌؾ ٌمكن للنواة ان تحافظ عل

       س/ ما هً القوة التً تربط وتمسك نٌوكلٌونات النواة معاً ؟

 فً الكتاب ) االسبلة الثالث نفس الجواب ( 226ج / ص 

          س/ ما هً خواص القوة النووٌة ؟ 

 ال تعتمد على الشحنة  -3ذات مدى قصٌر     -2االقوى فً الطبٌعة     -1ج/  

         س/  ما المقصود بـ طاقة الربط النووٌة ؟

 فً الكتاب 226ج / ص 

وهو الفرق بٌن كتلة النواة وكتلة   ∆mمن خالل حساب النقص الكتلً     ٌمكن حساب طاقة الربط النووٌة    

         m∆ =    فإن  وحسب عالقة اٌنشتاٌن  مكوناتها 

 وٌسمى بالنقص الكتلً   m = Z   + N   – M∆حٌث ان   

      وهً تساوي كتلة البروتون ٌمثل كتلة ذرة الهٌدروجٌن         

 Z  ) العدد الذري ) عدد البروتونات         

 N  ًالعدد النٌوترونً  ) عدد النٌوترونات (  وٌمكن حسابه كما ٌل N = A –Z    

           كتلة النٌوترون     

 M    كتلة النواة المعنٌة 

         ( Z   + N   – M )=   وتصبح العالقة كما ٌلً  :  

     ٌمكن حساب معدل ) متوسط ( طاقة الربط لكل نٌوكلٌون من خالل العالقة  
 
= 
  

 
  

   طاقة الربط س/ كٌؾ ٌتؽٌر متوسط 
 

      مع تؽٌر العدد الكتلً ؟ 

 فً الكتاب 227ج / ص  

       س/ كٌؾ ٌمكن ان تصبح النوى الخفٌفة اكثر استقراراً ؟

  فً الكتاب 228ج / ص  

       س/ كٌؾ ٌمكن للنوى الثقٌلة ان تصبح اكثر استقراراً ؟

 فً الكتاب 228ج / ص  
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 االنحالل االشعاعً 

        ل االشعاعً الربٌسٌة ؟ا هً انواع االنحالس/ م

 فً الكتاب  229ج / ص  

       س/ متى تعانً النواة الؽٌر مستقرة انحالل الفا التلقابً ؟

 فً الكتاب 229ج / ص 

     س/ ما الذي ٌفعله انحالل الفا فً قٌم العدد الذري  والعدد الكتلً للنواة االم؟

 فً الكتاب 229ج / ص  

  ٌمكن اٌجاد طاقة االنحالل من خالل العالقة التالٌة :     

 Q = (           )     

         كتلة النواة االم ) المنحلة (    حٌث    

         كتلة النواة الولٌدة  ) الناتجة (         

   كتلة جسٌمة الفا )         
   ) 

       لشرط الالزم لنواة تنحل تلقابٌاً بواسطة انحالل الفا ؟س/ ما ا

 فً الكتاب 230ج / ص  

 انحالل بٌتا

          س/ اذكر طرق انحالل بٌتا التلقابً ؟

 فً الكتاب 231ج /  

     واة انحالل بٌتا السالبة ؟س/ اكتب معادلة انحالل النٌوترون عندما تعانً الن

 فً الكتاب 231ج / ص  

       البة التلقابً للنواة ؟سبب حدوث انحالل بٌتا الس ما هوس/ 

 فً الكتاب 231ج / ص  

     واة انحالل بٌتا الموجبة ؟س/ اكتب معادلة انحالل البروتون عندما تعانً الن

 فً الكتاب 232ج / ص  

       لموجبة التلقابً للنواة ؟س/ ما هو سبب حدوث انحالل بٌتا ا

 تابفً الك 232ج /  ص  

 انحالل كاما 

 س/ بعد ان تعانً النواة من انحالل الفا او بٌتا تكون لدٌها طاقة فابضة , فكٌؾ ٌمكن لهذه النوى تلقابٌا تصل الى الى

 فً الكتاب 232ج/       استقراراً ؟اكثر   

     س/ ماذا ٌحصل لكل من العدد الذري والعدد الكتلً لنواة تعانً انحالل كاما ؟

 فً الكتاب 233ج / ص   
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 التفاعالت النووٌة

    س/ هل ٌمكننا ان نؽٌر من تركٌب النواة عند قذفها بجسٌمات نووٌة ذات طاقة معٌنة ؟

 فً الكتاب 233ج / ص 

          س/ ما المقصود بـ التفاعل النووي ؟

 ج /  هو ذلك التفاعل الذي ٌحدث تؽٌراً فً خصابص وتركٌب النواة الهدؾ .  

             a + X            Y + bنا التفاعل النووي االتً لو فرض    

  (               ) = Q :    ٌمكن حساب طاقة التفاعل النووي من خالل العالقة التالٌة  
  

       موجبة نوع التفاعل محرر للطاقة   Qفإذا كانت قٌمة           

 لبة  نوع التفاعل ماص للطاقة سا  Qواذا كانت قٌمة   

       س/ علل / تعد النٌوترونات قذابؾ مهمة فً التفاعالت النووٌة ؟

 فً الكتاب 234ج /  ص  

 مخاطر وفوائد االشعاع النووي

      س/ من اٌن تأتً االشعاعات النووٌة التً نتعرض لها ٌومٌاً فً حٌاتنا ؟

 فً الكتاب 235ج /  ص  

        االشعاع النووي بصورة عامة ؟ س/ ما هً اهم مصادر

 فً الكتاب 235ج / ص  

        س/ اذكر اهم مصادر االشعاع النووي الخلفً الطبٌعً ؟

 فً الكتاب 235ج / ص  

        س/ اذكر اهم مصادر االشعاع النووي االصطناعً ؟

 فً الكتاب 235ج /  ص   

       جسم االنسان ؟س/  ما تأثٌر ومخاطر االشعاع النووي على 

 فً الكتاب 235ج  /  ص   

س/  ما االجراء االحترازي الالزم اتخاذه لكً نقً انفسنا من مخاطر االشعاع النووي الخارجً الذي قد ٌمكن ان 

 فً الكتاب 235ج /  ص    له اضطرارٌاً ؟ نتعرض  

     نووي ؟س /  اذكر بعض التطبٌقات واالستعماالت المفٌدة والسلمٌة لالشعاع ال

 فً الكتاب 236ج / ص   

 

 




